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Kynologové uspofiádali ve Skalách 
závod v poslu‰nosti a dovednosti

Klienti z denního centra Kouzelná bufiin-
ka dostali darem nov˘ dfievûn˘ altán

V muzeu vystavují do 9. fiíjna fotografové
V˘tvarného sdruÏení Octopus R˘mafiov

Za historií Flemmichovy továrny 
na hedvábné zboÏí

Leto‰ní Padesátku absolvovalo dvû stû 
ãtyfiicet tfii úãastníkÛ

ročník XI I I .
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Milé dívky, milé dámy, milé Ïeny, / mûjte dvefie dneska tuze dobfie
uzamãeny. / Lépe nevycházet z bytu. Zamknûte si pûknû svÛj dÛm, /
cítíte to zvlá‰tní fluidum? / BlíÏí se k vám zlodûj citÛ. // Zdá se, Ïe
patfií vám, je tûÏké odolat, / kdyÏ fiekne: „jsem tak sám“, kdyÏ fiek-
ne: „mám tû rád“, / srdce vám roztrhá, rozlomí na pÛlky, / kdyÏ
fiekne: „I love you“, pod tím jdou titulky. Marek Eben snad promi-

ne malou v˘pÛjãku z jeho písnû O filmov˘ch milovnících, jíÏ ote-

vírám své zamy‰lení, které v‰ak bude mífiit i do fiad muÏsk˘ch di-

vákÛ a soustfiedí se na „light“ verzi filmÛ, na seriály.

Snad kaÏd˘ z nás na nû dennû naráÏí, kromû jejich pfiirozeného mé-

dia - televize, se na nás valí ze stránek novin a ãasopisÛ, kupujeme

je na rozliãn˘ch obrazov˘ch nosiãích, stahujeme a streamujeme

z internetu, leckdy o nich, zpravidla v jejich poãátcích, vá‰nivû de-

batujeme, proÏíváme virtuální Ïivotní peripetie jejich hrdinÛ, rela-

xujeme u nich, protoÏe nevyÏadují zdaleka takovou míru spolu-

úãasti nebo intelektuálního ponoru jako filmy, zkrátka a dobfie se-

riály plíÏivû obsadily v˘znamné místo v na‰ich Ïivotech a vdûãíme

jim za mnohé - napfiíklad pirát Sandokan po mém soudu vnesl do

R˘mafiova poãátku 80. let 20. století první závan svobodného pod-

nikatelského ducha, neb v tehdej‰í L·U bylo moÏno za pár korun

získat na triãko otisk jeho podobizny s meãem nad hlavou, a to na-

vzdory centrálnû fiízené ekonomice, jíÏ byly cizí pojmy jako mer-

chandising ãi product placement. S trochou nadsázky si troufám 

upravit znám˘ v˘rok Karla Marxe o náboÏenství a konstatovat, Ïe

seriály jsou opiem lidstva (alespoÀ toho domestifikovaného televi-

zí), koneckoncÛ, jak pfied nûjak˘m ãasem napsala kolegynû ZN, te-

levize dnes zastávají funkci domácích bÛÏkÛ ãi oltáfiÛ, jimÏ pravi-

delnû obûtujeme (pfiinejmen‰ím svÛj ãas).

Mlad‰í pfiíbuzní seriálÛ, severoamerické soap opery a jihoameric-

ké telenovely, pak dovedly koncept nenároãné zábavy aÏ k nesne-

sitelné lehkosti. Znáte to sami - jeden z hrdinÛ telenovely mûl v dí-

le 955 nehodu a leÏí v bezvûdomí v nemocnici. Dal‰ích 10 dílÛ mÛ-

Ïete, jsouce tfieba na sluÏební cestû ãi dovolené, klidnû vynechat,

protoÏe se hned tak neprobere (navíc souãet ãasu zábûrÛ, v nûmÏ

bude jeho nehybné tûlo napojené na pfiístroje a jeho partner/ka bu-

dou srdceryvnû ‰tkát a volat jej zpût do Ïivota, vydá na jeden cel˘

díl). Skoro najisto mÛÏete poãítat s tím, Ïe aÏ se probudí, bude 

trpût celkovou nebo ãásteãnou amnézií, a neÏ se rozpomene, ubûh-

ne dal‰ích minimálnû 10 epizod, takÏe navrátíte-li se ke sledování

aÏ v epizodû 975, vÛbec nic se nestane, stále vstupujete do dÛvûr-

nû známého prostfiedí, mezi své hrdiny, ktefií jsou i nadále hrdiny,

stejnû jako padou‰i zÛstali padouchy, navracíte se k jistotám, které

potfiebujete.

Sledování tûchto marketingov˘ch produktÛ se zdá b˘t nevinnou

zábavou, ale pokud sestoupíme hloubûji pod jejich povrch, zatrne

nám, protoÏe zdaleka nejsou, ãím se zdají b˘t. Jen toho ãasu, co

spolykají - pfiijímáte-li tfieba TV Barrandov, nemohli jste nenarazit

na nûmeckou telenovelu Sturm der Liebe, která v souãasné dobû ãí-

tá jiÏ pfies 1370 epizod po 60 minutách, a jejím sledováním mÛÏe-

te strávit pfied obrazovkou 57 cel˘ch dní. Úctyhodné ãíslo!

Kolik rodinn˘ch rozbrojÛ jiÏ kvÛli seriálÛm nastalo! Ve stejnou do-

bu, kdy se oddáváte boufii lásky, mÛÏete totiÏ kfiiÏovat USA na

Harleyi s Odpadlíkem Reno Rainesem, nechat se uná‰et v náruãí

Supermana ve Smallville, ulehãit Ïaludku od obûda pfii sledování

Faktoru strachu nebo b˘t jiÏ ‰estou sérii Ztraceni. Pokud pfietaho-

vanou o dálkové ovládaní nakonec vyhrajete, proÏitek vám stejnû

znepfiíjemní reakce va‰í drahé poloviãky - muÏská ãást rodiny se

bude cynicky pochechtávat pfii nûkolikaminutov˘ch zábûrech na

Esmeraldu plaãící (radostí?, hrÛzou?) z toho, Ïe opût vidí; naopak

její Ïenská ãást zase nikdy nepochopí rozechvûní muÏÛ z toho, Ïe

Zefram Cochrane koneãnû úspû‰nû vyzkou‰el warp pohon nebo Ïe

Sedmá z devíti - terciární doplnûk unimatrice nula-jedna - nepodle-

hla svodÛm Pohotovostního zdravotnického hologramu (PZH).

Seriály nám navíc velmi zuÏují Ïivotní prostor a vná‰ejí do na‰ich

ÏivotÛ strach. Pfiedstavte si, Ïe jste skonãili v nemocnici, v níÏ léãí

doktor Mark Sloan - mÛÏete mluvit o ‰tûstí, Ïe neskonãíte na má-

rách jako obûÈ nûkterého z vrahÛ, ktefií jsou mu v patách. Bydlet

v Midsomeru je stejná „v˘hra“, jako b˘t pfiítelem Jessicy Fletcher
- pravda, v jejím pfiípadû by o vás alespoÀ napsala jeden ze sv˘ch

pfiíbûhÛ. Onehdy jsem jel po nûmecké dálnici, na‰tûstí pouze v ro-

li spolujezdce, a místo abych si uÏíval kvalitní povrch a jízdu, o ja-

k˘ch se nám na D1 ani nezdá, rozhlíÏel jsem se kolem sebe v pa-

nické hrÛze, Ïe zahlédnu bílo-zelené auto s nápisem POLIZEI, za

jehoÏ volantem bude sedût Semir Gerkhan, protoÏe kde se tento su-

perdrsn˘, nerozbitn˘ a recyklovateln˘ polda z Kobry 11 objeví,

tam vÏdy vybuchne nejménû 10 aut pfii hromadné kolizi.

Zkrátka a dobfie, lépe se jim vyhnout a nezaãínat si s nimi. Já jsem

v tomto smûru záfin˘m pfiíkladem a jsem vÛãi seriálov˘m svodÛm

takfika imunní, a tak bude jistû jen a jen dílem podivné a nevypoãi-

tatelné náhody, Ïe mám v práci nerezov˘ termohrnek s logem i ná-

pisem Battlestar Galactica a doma sadu whiskovek STAR TREK
pro Mr. Spocka a Jima Kirka. Stejná náhoda bude jednou dozajis-

ta moci za to, Ïe aÏ si pofiídím psa, bude to bígl se jménem Porthos,

pfiesnû takov˘, jakého mûl kapitán Jonathan Archer z vesmírné lo-

di Enterprise. A vûfiím, Ïe se snad uÏ záhy odnauãím fiíkat

Teal’covo oblíbené „vskutku“ a nebudu se louãit s pfiáteli vulkán-

sk˘m pozdravem „Îijte dlouho a blaze“. Teì ale na realizaci po-

dobn˘ch pfiedsevzetí není ãas, musím jít stáhnout osmnáct˘ díl

ãtvrté série Eureky, devát˘ díl druhé série Haven a osm˘ díl tfietí

série Warehouse 13. Také bych mûl koneãnû zhlédnout tfietí sérii

Zemû - poslední konflikt, takÏe - AÈ vás provází síla! VlaSt

Pár slov... o seriálech
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Aktuálnû z mûsta

Jedna paní povídala

MÛÏete opût odevzdat svÛj autovrak
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov ve spolupráci s firmou ÎDB Group, a. s., Bohumín organizují jiÏ tradiãní

sbûr autovrakÛ (vozidel urãen˘ch k likvidaci)

Místo sbûru: R˘mafiov, areál firmy Mitáãek (b˘valé âSAD)

v úter˘ 11. fiíjna 2011 v dobû od 11 - 15 hod.

Likvidace kompletního autovraku pfii odevzdání na místû sbûru je BEZPLATNÁ!!!

Poplatek za nekompletní autovrak:
- chybûjící motor 600 Kã

- vozidlo musí mít kola nasazená na nápravû,
za kaÏdé chybûjící kolo

(kromû rezervy) úãtujeme poplatek 100 Kã

Potfiebné doklady:
- majitel vozu:    velk˘ technick˘ prÛkaz + obãansk˘ prÛkaz

- ostatní osoby:   plná moc od majitele vozidla jako souhlas

k likvidaci (nemusí b˘t notáfisky ovûfiena)

velk˘ technick˘ prÛkaz vozidla

obãansk˘ prÛkaz

Majitelé (nebo doruãitelé) takto pfiedan˘ch autovrakÛ obdrÏí na místû od ÎDB Group, a. s., Bohumín (vlastnící souhlas KÚ

Moravskoslezského kraje pro sbûr, v˘kup a vyuÏívání autovrakÛ a ostatních dopravních prostfiedkÛ) Potvrzení o pfievzetí autovraku do za-
fiízení ke sbûru autovrakÛ, doklad potfiebn˘ pro vyfiazení vozidla z evidence motorov˘ch vozidel.

MajitelÛm nepojízdn˘ch vozidel nabízíme odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci o tuto sluÏbu se mohou pfiihlásit do 10. fiíjna
2011 na telefonním ãísle 604 228 312, kde budou zapsáni do pofiadníku. Potvrzení o pfievzetí vozidla k likvidaci bude vystaveno fiidi-
ãem ihned na místû po pfiedloÏení v˘‰e uveden˘ch dokladÛ + úhradû poplatku za odtah ve v˘‰i 200 Kã/kompletní vozidlo (nekom-
pletní za pfiíplatek viz v˘‰e).

VyuÏijte této pohodlné moÏnosti ekologického odstranûní va‰eho nepojízdného vraku, protoÏe jedinû s protokolem, kter˘ vám pfii sbûrovém

dni bude vystaven, máte zaruãeno bezproblémové vyfiazení vozidla z registru.

BliÏ‰í informace vám poskytne Milan Rozsíval, pracovník MûÚ R˘mafiov, na tel: 554 254 314, 777 254 119 a ÎDB Group, a. s., Bohumín,

provoz Recyklace, na tel.: 596 083 671, 596 082 673, 604 228 312, 604 228 455.

Stromy, které rostou aÏ do nebe
V ãlánku odboru Îivotního pro-

stfiedí a regionálního rozvoje

Sídli‰tû Pfiíkopy v novém hávu,

kter˘ vy‰el v R˘mafiovském ho-

rizontu ã. 14/2006, tedy v roce

dokonãení revitalizace tohoto

sídli‰tû, se mimo jiné praví, Ïe

„...velké mnoÏství práce bylo
udûláno v souvislosti s v˘sadbou
vefiejné zelenû. Nûkolikrát byl za
pomoci odborníkÛ (Ing. AlÏbûta
Vepfieková a pí Hamplová) zhod-
nocen a upraven návrh dosadeb
tak, aby celkov˘ vzhled a dojem
byl co nejlep‰í a byly respekto-
vány zájmy obyvatel i místní kli-
matické podmínky. Celkem bylo
vysázeno cca 90 ks stromÛ
a 300 ks kefiÛ. Z mnoha druhÛ

mÛÏeme jmenovat napfi. lípu, tfie-
‰eÀ, jabloÀ, jedli, smrk, javor,
buk, dub ãi jírovec. Z kefiÛ potom
rÛÏi, dfii‰Èál, dfiín, jalovec, tis,
vajgélii, ‰efiík, kalinu a lísku.“
O tom, zda byla v˘sadba zelenû,

zejména stromÛ, realizována tak,

aby celkov˘ vzhled a dojem byl

co nejlep‰í a respektoval zájmy

obyvatel, by se dalo polemizo-

vat. Proã o tomto tématu disku-

tují obãané na‰eho mûsta dnes,

po pûti letech od dokonãení revi-

talizace sídli‰tû Pfiíkopy? Zfiejmû

proto, Ïe neuplyne tak dlouhá

doba, kdy stromy vysázené u ‰tí-

tov˘ch stûn dosáhnou sv˘mi vût-

vemi na novû zateplené a zre-

konstruované fasády panelov˘ch

domÛ a vítr a místní klimatické

podmínky udûlají své. Konkrét-

nû dva metry od ‰títové stûny

jednoho z panelov˘ch domÛ na

sídli‰ti Pfiíkopy byly v rámci re-

vitalizace vysázeny vedle sebe

lípa a dub letní. Lípa i dub dorÛ-

stají v˘‰ky kolem 30 - 45 metrÛ

s prÛmûrem koruny aÏ 35 metrÛ.

V tûsné blízkosti jiného domu

na tomtéÏ sídli‰ti byl vysazen

smrk. Pokud odborníci na v˘-

sadbu zelenû, která jistû stála

nemalé finanãní prostfiedky, plá-

novali po urãit˘ch letech stromy

vykácet a nahradit je jin˘mi, pak

je asi v‰e v pofiádku. Pokud se

v‰ak jedná o pfiehmat „odborní-

kÛ“ ãi v˘sadbu za kaÏdou cenu,

mûlo by mûsto tento fatální ne-

dostatek urychlenû napravit, neÏ

bude pozdû.

odpovídá vedoucí odboru ÎPaRR Franti‰ek âermák
K otázce mohu jen potvrdit, Ïe v˘sadba byla provedena podle návrhu uveden˘ch odborníkÛ. Obecnû, ‰títové zdi jsou jedno z mála míst,

kde v husté zástavbû stromy vadí nejménû. Vysazené stromy budou vhodn˘m v˘chovn˘m fiezem tvarovány tak, aby na daném stanovi‰-

ti mohly s perspektivou rÛst.

odpovídá zahradní architektka AlÏbûta Vepfieková
V roce 2006 jsem byla oslovena pracovní-

ky Mûstského úfiadu v R˘mafiovû, abych

pomohla s v˘sadbou jiÏ nakoupen˘ch a do-

vezen˘ch stromÛ. Podle informací, které

jsem tehdy obdrÏela, bylo nutné v‰echny

vysadit na sídli‰tû Pfiíkopy, jelikoÏ byly za-

koupeny za dotace z Evropské unie. Místo

v˘sadby pro takovéto mnoÏství stromÛ by-

lo vybíráno tak, aby zpÛsobily co nejmen‰í

problém nejen obyvatelÛm sídli‰tû, ale 

i údrÏbû zelenû, kanalizaci a rozvodÛm 

elektfiiny. Pfii takovém mnoÏství stromÛ se

v‰ak ne vÏdy podafiilo vyhovût v‰em krite-

riím. Dle mého názoru projektant neodhadl

kapacitu osazované plochy nebo nemá do-

stateãné informace o odrÛdách stromÛ, kte-

ré navrhl, nebo sídli‰tû Pfiíkopy osobnû ne-

nav‰tívil a nemûl pfiedstavu o modelaci te-

rénu. Osobnû bych za dvû tfietiny penûz

utracen˘ch za stromy nakoupila vzrostlé

kefie, které se obtíÏnûji zcizují a které moh-

ly sídli‰tû zdobit a nepfiekáÏet dnes ani

v budoucnu jako zmiÀované vzrostlé stro-

my.
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Dálkov˘ v˘slech

Zdravotnictví

Jaroslav Chytil
Vûk: 74 let
Povolání: dÛchodce (dfiíve vo-
jensk˘ technik-Ïenista)
Záliby: regionální historie
Zvlá‰tní znamení: za prvé ab-
sence závistivosti, coÏ je klad
i zápor, neboÈ závist mÛÏe mo-
tivovat, za druhé schopnost
pfiedvídat, co se vzápûtí stane
(déja-vu)

Jaká je první vûc, kterou spatfií-
te po probuzení?
Nerad, ale pfiece kaÏdodennû,

neÏ otevfiu oãi, mÛÏu hádat, kde

jsem vãera ulehl. Asi 40 let jsem

spával pfieváÏnû ve spacím pytli,

a tak odhaduji, zda leÏím na pon-

ku v dílnû-kanceláfii s oknem

k pardubickému krematoriu a za

chvíli zaãne první obfiad s ne-

zbytn˘m hudebním doprovodem

a bude se opakovat do veãera,

a nebo jsem s pytlem pfiimrzl˘

kdesi na Dunaji k lodní plachtû?

Jsou hor‰í varianty, jako je noc-

leh v opu‰tûném kostele na

·umavû, kdy mi do spacáku spa-

dl kus fresky s podobou archan-

dûla Uriela...

Jsem doma v Lomnici, v domû,

kde b˘vala márnice, a tak svûÏe

vylézám z postele, vycházím za

dÛm, odkládám „úplnû ponoÏ-

ky“, brouzdám se mokrou trá-

vou, do které ulehám a „knajpu-

ji“, mrskám rukama i nohama

a do obliãeje se mi smûje kocour

Plch. Do sprchy se mnou uÏ ne-

jde, mizí ve sklepním pelí‰ku.

Za co byste si za poslední mûsíc
zaslouÏil odmûnu?
Odmûnu bych zaslouÏil za kaÏ-

dodenní odvahu k této ãinnosti.

Co byste si pofiídil, kdybyste byl
opravdu bohat˘?
B˘t bohat˘, zfiídil bych si posilo-

vnu pro nejhor‰í blátivé mûsíce.

Jakou kníÏku máte rozeãtenou
na noãním stolku?
Îádnou knihu na stolku nemám,

dávno jsem uÏ neãetl Ïádnou be-

letrii, na to je u nás manÏelka a ta

mi pak v‰e vypráví, asi tak dvû-

ma vûtami. Stejné je to s mnoha

pofiady v TV. Já ãtu jen tzv. his-

torická fakta, z nichÏ mnohá od-

kládám záhy pro jejich fantas-

magorie a zjevnou pfiitroublost.

Pravda, mám dlouho rozeãtené-

ho tfieba R. Rolanda a M. Gor-

kého, ale i na ty by mûlo „ãasem

dojít“. Geniální je myslím S. Ex-

upéry, kter˘ mû fascinuje, nûco

jako tfieba Novosvûtská. AÏ se

toho záÏitku bojím.

Které jídlo byste nikdy nepo-
zfiel?
Vlastním „hluch“ a téÏ jídlo mne

neoslovuje, cel˘ Ïivot jsem se Ïi-

vil salámy, jím a piju - aÏ na ky-

selá mléka - témûfi v‰e, leã bez

proÏitku, co mají jiní.

Co obdivujete na Ïenách?
Obdivuji mimo jejich du‰e i ten

„obal“, zvlá‰tû ten dobfie prove-

den˘, ale i tento obdiv klesá pfii

snaze vláãet mne nákupním stfie-

diskem s horami zbyteãností,

„co by se mohly hodit“. Hluboko

ve mnû skryt˘ lodní strojník by

pookfiál v oddûlení kovo, ale tam

Ïenskou nedostanete!

Co vás dovede rozÏhavit dobû-
la?
Vytoãit mne dokáÏe blbost spo-

jená ãasto s nadutostí a nekultur-

ností.

Kdy jste netrpûliv˘?
Stfiídá se u mne netrpûlivost s ha-

náckou rozváÏlivostí, to pfiekva-

puje, ale lidé z Velkého T˘nce

pr˘ jsou tím proslulí.

Jste „r˘mafiovská du‰e“?
Ano. R˘mafiov. Poprvé 17. 8.

1945. Mûsto plné papírÛ, rozbi-

t˘ch oken a lidí s trikolórami.

Pak noc v Lomnici za kulometné

palby ze tmy a podobné odpovû-

di téÏ do tmy tûÏk˘m kulometem

stojícím na stole. LeÏel jsem za

kamny ve ‰kvífie. Ráno bylo kal-

né, s mrtv˘mi. Nevûfiíte? Já to

zaÏil. Po letech jsem se

v R˘mafiovû Ïenil a díky tomu

pí‰u v místnosti, odkud dávkoval

‰etrnû do tmy zmínûn˘ kulomet

Schwarzlos.

Záchranáfii se podílejí na projektu První pomoc = ‰ance na Ïivot
Pût desítek záchranáfiÛ ÚSZS

MSK se zapojilo do projektu

„První pomoc = ‰ance na
Ïivot“. Jeho cílem je ovlivnit

mladou generaci systematickou

v˘ukou první pomoci prostfied-

nictvím pfiedání teoretick˘ch

znalostí a praktick˘ch dovednos-

tí nutn˘ch pro záchranu Ïivota.

Projekt také informuje o moÏ-

nostech a dÛleÏitosti pro-

tiúrazové prevence.

Cílovou skupinou jsou

Ïáci osm˘ch a devát˘ch

tfiíd základních ‰kol

v Moravskoslezském

kraji. V̆ uka probíhá pfiímo na

‰kolách, jeÏ se do projektu zapo-

jily. Îáci budou v první pomoci

pro‰koleni profesionálními zdra-

votníky. Zapojení záchranáfiÛ,

ktefií mají s touto problematikou

takfika kaÏdodenní zku‰enost, lze

povaÏovat za velmi pfiínosné

a pfiispívající k vût‰í atraktivitû

v˘uky.

Realizace projektu je naplánová-

na na období od 1. 7. 2011 

do 30. 6. 2012. Samotná ‰kolící

ãinnost na ‰kolách byla zahájena

6. záfií. Do projektu jsou zapojeny

základní ‰koly z Moravskoslez-

ského kraje - okresÛ Fr˘dek-

Místek, Karviná, Nov˘ Jiãín,

Opava, Bruntál i z Ostravy.

Celkov˘ poãet dûtí,

které budou postupnû

pro‰koleny, je odhado-

ván na zhruba dvanáct

tisíc. ·kolení probíhá

v jednodenním ‰estiho-

dinovém bloku a lektory jsou

v pfieváÏné vût‰inû profesionální

záchranáfii ÚSZS MSK s bohatou

praxí, získanou ve v˘jezdov˘ch

skupinách záchranné sluÏby.

Pro‰kolování ÏákÛ základních

‰kol v MSK ve v˘uce první po-

moci je financováno z projektu

v rámci globálního grantu

CZ.1.07/1.1.07 Zvy‰ování kvality
ve vzdûlávání v kraji Morav-
skoslezském Operaãního progra-

mu Vzdûlávání pro konkurence-

schopnost, spolufinancovaného

ze státního rozpoãtu âR

a Evropského sociálního fondu.

Samotn˘ projekt realizuje

Kvalifikaãní a personální agen-

tura, o. p. s., která byla zaloÏena

v roce 2000 jako obecnû pro-

spû‰ná spoleãnost a aktuálnû se

zab˘vá zejména vzdûláváním

a realizací projektÛ financova-

n˘ch z ESF. ·kolení první po-

moci provádí spoleãnost jiÏ nû-

kolik let.

Základní ‰koly v Moravskoslez-

ském kraji, které mají o ‰kolení

zájem, ale dosud se k projektu ne-

pfiihlásily, tak mohou uãinit na

tel. ãísle 558 532 303,

602 804 280 nebo e-mailem na

adrese kapa@kapa-ops.cz. BliÏ‰í

informace lze také nalézt na inter-

netové adrese www.kapa-ops.cz. 

PhDr. Luká‰ Humpl,
tiskov˘ mluvãí ÚSZS MSK

-17-2011  21.9.2011 13:29  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2011

5

·kolství

T˘den stfiedo‰kolákÛ mûsta R˘mafiova v rámci oslav 20. v˘roãí zaloÏení Soukromé stfiední odborné
‰koly PRIMA, s. r. o., s mezinárodní úãastí partnersk˘ch ‰kol, pod zá‰titou mûsta R˘mafiova

PROGRAM
4. 10. 2011
13.00 Jazyková soutûÏ

14.00 Slavnostní zahájení oslav T˘dne stfiedo‰kolákÛ (nám. Míru)

5. 10. 2011
10.00 Ekokonference - Gymnázium R˘mafiov (kino)

10.00 Netradiãní závod tfiíãlenn˘ch druÏstev (zahrada Hedvy)

6. 10. 2011
14.00 Setkání b˘val˘ch a souãasn˘ch pedagogÛ SSO· Prima

15.00 Slavnostní raut k pfiíleÏitosti 20. v˘roãí SSO· Prima

17.00 ST¤EDO·KOLÁK 2011 - soutûÏ (kino)

19.00 Slavnostní ukonãení T˘dne stfiedo‰kolákÛ (námûstí Míru)

Stfieleck˘ krouÏek Gyrym Gymnázia R˘mafiov ve ‰kolním roce 2010/2011
V krouÏku Gyrym pracovalo

v prÛbûhu ‰kolního roku na dva-

cet dûtí v dorosteneckém a juni-

orském vûku. Osm závodníkÛ se

nominovalo alespoÀ na jeden

z vrcholn˘ch stfieleck˘ch podni-

kÛ, dal‰ích pût se úãastnilo regi-

onálních závodÛ a ostatní s námi

na stfielnici stfiíleli pro radost.

Nejúspû‰nûj‰í závodnicí zÛstává

Jitka JeÏková, která je zafiazena

v juniorské A reprezentaci a v re-

prezentaãním Ïebfiíãku Ïen pro

rok 2012 figuruje na sedmém

místû. I pfies nároãné studijní po-

vinnosti v prvním roãníku vyso-

ké ‰koly si udrÏuje formu a na

mistrovství âR 2011 ve sportov-

ní pistoli 30+30 ran skonãila na

ãtvrtém místû, hned za finalist-

kami a drÏitelkami stfiíbrn˘ch

medailí z leto‰ního mistrovství

Evropy.

Jaroslava JeÏková kráãí ve ‰lépû-

jích své star‰í sestry a v leto‰ním

roce splnila limit pro zafiazení do

juniorské A reprezentace. Celko-

vû v reprezentaãním Ïebfiíãku ju-

niorek skonãila v disciplínû spor-

tovní pistole 30+30 ran ‰está.

Nutno poznamenat, Ïe v junior-

ské kategorii dûvãat je velká kon-

kurence a kaÏdá z reprezentantek

aÏ do ‰estého místa je schopna

sv˘mi v˘kony postoupit mezi

osm nejlep‰ích do finále ME

(‰koda Ïe z kaÏdé zemû mohou

startovat pouze tfii závodnice).

Co do medailov˘ch pozic je na‰í

nejúspû‰nûj‰í závodnicí Magda-

léna Îváãková, která se v doro-

stenecké kategorii stala vítûzkou

âeského poháru talentované

mládeÏe 2011 a získala bronz na

mistrovství âR 2011.

Radomír ·emnick˘ rovnûÏ zís-

kal nûkolik pûkn˘ch finálov˘ch

umístûní, na MâR 2011 skonãil

v disciplínû sportovní pistole

30+30 ran na ãtvrtém místû.

Pfiedev‰ím v‰ak byl platn˘m ãle-

nem medailov˘ch druÏstev.

Nominací na vrcholné stfielecké

podniky âeského stfieleckého

svazu pro‰ly také Nikola

Gajdu‰ková, Michaela ·emnická

a Krist˘na Vepfieková. Celkem

jsme v druÏstvech na MâR 2011

získali tfii tituly, jedno druhé

a jedno tfietí místo.

Lenka Henychová sv˘mi v˘ko-

ny získala vûkovou v˘jimku

a byla jako nejmlad‰í úãastnice

nominována na âesk˘ pohár ta-

lentované mládeÏe, kde úspû‰nû

reprezentovala a v konkurenci

závodnic s mnohem vût‰ími zku-

‰enostmi zÛstala pouhá dvû mís-

ta od postupu do finálového zá-

vodu. ·tefan Jano‰Èák

Úsmûvnû

Nejde o Ïivot, jde o houby
Se zájmem jsem si pfieãetla v pfiede-

‰lém ãísle Horizontu zajímavosti

o houbách, ãtivû napsan˘ ãlánek pa-

na inÏen˘ra Marka. Nedalo mi to,

protoÏe letos jaksi nerostou, abych

nepfiipojila alespoÀ nûkolik vût.

âe‰i milují sbírání hub, jen málo ná-

rodÛ je v‰ak sbírá tak masovû. My to

bereme jako zálibu, nûkdy vá‰eÀ,

nûkdy skoro sport. âesk˘ lid po Bílé

hofie skladoval Biblí kralickou, teì

má kaÏdá slu‰ná rodina v˘znamn˘

spis Pilát a U‰ák: Atlas hub.

Pro laika je dvojice Pilát a U‰ák asi

nûco jako Voskovec a Werich, Bob

a Bobek, Laurin a Klement, Rim-

skij a Korsakov, Guth a Jarkovsk˘

(!). Ale zmiÀovaná dvojice autorÛ

atlasu hub má v rukou klíã k Ïivotu

a smrti. Nepozná‰ - zaplatí‰!

Nûkteré houby jsou jedlé, dal‰í

nejedlé, jiné jedovaté, ale po dlou-

hém vafiení ne, moÏná ne. Taky

mohou b˘t tûÏko stravitelné; jak

upravené? SmaÏené, peãené, na-

loÏené, su‰ené, zmraÏené, vafiené.

Mary‰a by se mohla zbavit nepo-

hodlného Ïenicha smaÏenicí.

Houbám lid vesnick˘ fiíkal „maso

lesa“. KdyÏ pr˘ rostly, oãekávala

se válka.

Rusové, Poláci, Slováci a Ukrajinci

vesele houbafií, v Kanadû komerãní

vyuÏití hub vytvofiilo prÛmysl.

A dokonce miliónov˘! My jsme

pilní samozásobitelé. Jakmile skon-

ãí de‰tû, vyráÏíme do lesÛ s cel˘mi

rodinami. Je to i ãinnost adrenali-

nová. Vût‰inou máme pak veãefii

dobrou, mÛÏe b˘t také poslední.

Nûkde se pofiádají houbové festiva-

ly, jinde se lovci chlubí sv˘mi úlov-

ky o víkendu v televizi. Zamysleli

jste se nûkdy nad tím, jak krásná

jména houby mají?

Poãasí je na houby, politická situa-

ce je na houby, práce a plat taky. -

Jdem na nû!

Ale houby jsou skvûlé. A jestli se to

nûkomu nelíbí, je mi po tom houby.

Si
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Historie jednoho domu

Flemmichovo mûsto ve mûstû
V rubrice Historie jednoho domu

jsme uÏ jednou udûlali v˘jimku,

kdyÏ jsme namísto „jednoho do-

mu“ zamûfiili pozornost ãtenáfiÛ

k „jedné so‰e“. I tentokrát by mûl

název rubriky znít jinak, nejspí‰

„historie jedné továrny“, neboÈ

v pfiípadû historického objektu

Ferdinanda Flemmicha a jeho po-

tomkÛ se nedá hovofiit ani o „jed-

nom domu“ ãi vile, ale o celém

komplexu budov, které tito podni-

katelé v R˘mafiovû nechali posta-

vit v souvislosti se zaloÏením své

továrny na hedvábné zboÏí.

Osobnosti r˘mafiovsk˘ch Flem-

michÛ, jejichÏ jméno zÛstalo v Ïi-

vé pamûti starousedlíkÛ a dodnes

je uloÏeno i v místním názvu

Flemmichovy zahrady (pozdûji

zvané zahradou Hedvy), tzv.

„Flemdy“ ãi „Flemi‰ky“, jak areál

naz˘vá obecná fieã, poskytují ná-

mût na cel˘ román. Byl by to pfií-

bûh o velkém, takfika utopickém

snu, kter˘ dokázali tito podnikate-

lé celá desetiletí naplÀovat, udrÏo-

vat pfii Ïivotû navzdory tûÏk˘m lé-

tÛm hospodáfiské krize i války

a jejÏ zhatil teprve rok 1945.

O Flemmichovû továrnû coby v˘-

znamné souãásti historie zdej‰ího

textilnictví podrobnû pojednává

Mgr. Jifií Karel v jedné z kapitol ce-

lobarevného vydání RH 23-2007.

S odkazem na jeho text zde nebu-

deme vûnovat mnoho místa histo-

rii rodu FlemmichÛ ani produkci

jejich továren, ale zamûfiíme se

spí‰e na objekty továrny jako ta-

kové, resp. na komplex budov,

kter˘ Flemmichové vystavûli

v R˘mafiovû na pozemcích podél

Janovické (dnes Sokolovské) uli-

ce, a zvlá‰tní pozornost vûnujeme

domu, v nûmÏ bydleli.

Punc románovosti dodává osu-

dÛm r˘mafiovsk˘ch FlemmichÛ

nejedna zajímavá historka, spoje-

ná s jejich pfiíchodem do mûsta,

ale i tragické vyústûní Ïivota Otty

Flemmicha. Ferdinand Flemmich,

zakladatel r˘mafiovské textilní to-

várny, pfii‰el do mûsta v roce 1871

jako podnikatel znal˘ svého obo-

ru a pokraãovatel rodinné tradice.

Soukeníci Flemmichové se v na‰í

oblasti usadili jiÏ v 17. století, nej-

prve v Krnovû, kde se roku 1807

narodil Antonín Flemmich. Ten se

vyuãil tkalcem ve Vídni a zde ta-

ké zaloÏil firmu, jejíÏ název nesl

jeho jméno i poté, co ji pfievzali

jeho potomci: A. (Antonín) Flem-

mich’s Söhne neboli A. Flemmi-

cha synové. VídeÀsk˘ podnik po

otci Antonínovi pfievzal syn Ka-

rel, zatímco druh˘ syn Ferdinand

hledal ‰tûstí na Moravû. Nejprve

v Pot‰tátû, kter˘ se mu ov‰em ne-

jevil dostateãnû perspektivní,

a nakonec v R˘mafiovû.

Není bez zajímavosti, Ïe na vstu-

pu Ferdinanda Flemmicha do

R˘mafiova mûla zásluhu náhoda,

a to hned dvakrát. Poprvé, kdyÏ

mu jeho mal˘ syn Vilém náhodou

pfiinesl v˘stfiiÏek z novin, v nûmÏ

stál „inzerát“ okresního hejtmana

Boeseho: „Günstige Fabrikplätze

zu haben in Römerstadt, Mäh-

ren.“ - tedy Ïe R˘mafiov poskytu-

je pfiíhodné plochy pro v˘stavbu

továren. Podruhé náhoda zaúfia-

dovala, kdyÏ Flemmich do mûs-

teãka osobnû pfiijel, aby si ony

plochy prohlédl. Nejvíce se mu

zamlouvaly parcely u Janovické

ulice, ov‰em mûlo to háãek - vûc-

né bfiemeno v podobû starého dfie-

vûného kfiíÏe. Flemmich uÏ chtûl

odjet s nepofiízenou, kdyÏ zasáhla

„vy‰‰í moc“, konkrétnû boufie,

která bûhem noci kfiíÏ vyvrátila.

Flemmich díky tomu mohl po-

zemky koupit.

Franz Tutsch pí‰e, Ïe Flemmich

zaãal s v˘stavbou obytného domu

a první haly hned v roce 1871, lze

se tedy domnívat, Ïe dÛm, v nûmÏ

poté bydlel, a hala stojící bezpro-

stfiednû u nûj patfií k nejstar‰ím

objektÛm Flemmichovy továrny.

Ta se rozbûhla hned v následují-

cím roce. Zahájení provozu bylo

rovnûÏ spojeno se zvlá‰tní okol-

ností. Tutsch zmiÀuje, Ïe kdyÏ by-

la budova hotová, mûla se zrovna

konat kaÏdoroãní ‰kolní slavnost

pod ‰ir˘m nebem. ProtoÏe v‰ak

cel˘ den pr‰elo, zdálo se, Ïe aka-

demie vÛbec neprobûhne, a tehdy

navrhl okresní hejtman Boese

Flemmichovi, aby poskytl ‰kolá-

kÛm svou novou halu. Ten to jako

„velk˘ pfiítel dûtí“ ochotnû pfiijal.

Zahájení provozu továrny tak by-

lo „posvûceno“ ‰kolní oslavou,

coÏ podle slov Ferdinandova syna

Viléma pfiineslo textilce ‰tûstí.

Flemmichovu továrnu skuteãnû

ãekalo nûkolik desetiletí prosperi-

ty a rozvoje. Rozsah obhospoda-

fiovan˘ch ploch i promy‰lenost to-

várního komplexu FlemmichÛ

jsou fascinující, zvlá‰tû ve srov-

nání se souãasn˘m stavem po-

zemkÛ. Kromû v˘robních hal sa-

motn˘ch tkalcoven a hlavní budo-

vy, v níÏ sídlily kanceláfie úfiední-

kÛ a v patfie továrníkÛv osobní

byt, byla souãástí komplexu také

stolárna, zámeãnická dílna, elekt-

rodílna a sklad náhradních dílÛ,

vlastní v˘robna elektrického

proudu, vodárna ãerpající vodu ze

studny (na pozemcích továrny by-

lo studen nûkolik), hospodáfiské

budovy, dvû kotelny, v men‰í

z budov v popfiedí továrny byla 

umístûna ãistírna a v jejím sklepe-

ní byly uloÏeny baterie pro nou-

zové osvûtlení továrny a také ne-

daleké nemocnice. Flemmichové

byli díky tomu co do základních

potfieb továrny zcela sobûstaãní.

Je známo, Ïe závod mûl také

vlastní hasiãskou jednotku.

K továrnû je v‰ak tfieba pfiiãíst dal-

‰í objekty. O majitelích se hovofií

nejen jako o schopn˘ch podnika-

telích, ale také jako o lidech se so-

ciálním cítûním. Jednodu‰e fieãe-

no, zamûstnanci pro nû nezname-

nali pouhé v˘robní jednotky. Pro

stoupající poãet pracovníkÛ, kter˘

v dobách nejvût‰ího rozkvûtu fir-

my pfiesahoval tisícovku, byly

v blízkosti továrny vystavûny

v letech 1892-1928 obytné domy.

Napfiíklad stylov˘ bytov˘ dÛm

sousedící s novodobou pfiístavbou

gymnázia (pÛv. tkalcovské ‰koly)

byl postaven pro úfiedníky textil-

ky, nízké domky a bytov˘ dÛm na

Nerudovû ulici (ã. 2 a 4) vznikly

Flemmichova textilka kolem r. 1915

Romantická zfiícenina u továrny

Flemmichova továrna na obraze neznámého autora
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pro potfieby dûlníkÛ. Domky byly

opatfieny zahrádkami a dodnes ne-

sou nûco ze stylovosti té doby.

Majitelé podniku ov‰em nabízeli

sv˘m zamûstnancÛm mnohem

víc. Franz Tutsch uvádí, Ïe o pra-

covníky Flemmichovy textilky

peãoval lékafi s kaÏdodenní ordi-

naãní dobou, zaopatfiení po dobu

nemoci jim zaji‰Èovala nemocen-

ská pokladna (poji‰Èovna), do níÏ

si podle Jifiího Karla pracovníci

pfiispívali pouh˘mi 2 % z hrubé

mzdy. Tutsch dále uvádí i fond na

podporu star‰ích lidí, podnikovou

‰kolku, v níÏ o dûti zamûstnancÛ

peãovaly dvû sestry, nebo tzv.

konzumní spolek, kter˘ zamûst-

nancÛm zaji‰Èoval potraviny.

Ráno staãilo donést Ïádanku do

kanceláfie pfiednosty spolku a ve-

ãer si mohli vyzvednout svÛj ba-

lík. ZamûstnancÛm byla k dispo-

zici také jídelna a v budovû na

dolním okraji zahrady Hedvy (ny-

ní soukrom˘ rodinn˘ dÛm) byla

umístûna „vanová“ lázeÀ. Pamût-

ník Alfred Heinisch st., kter˘ se

jako dítû osobnû setkal s posled-

ním z r˘mafiovsk˘ch FlemmichÛ

Ottou, vzpomíná, Ïe do láznû cho-

díval se svou matkou.

Pfii procházce areálem nûkdej‰í

Flemmichovy textilky dokáÏe

Alfred Heinisch st. popsat nejen

to, kde sídlily jednotlivé dílny, ale

i dfiívûj‰í tváfinost celého okolí.

K továrnû totiÏ náleÏely také vel-

ké plochy pastvin, ovocn˘ sad,

velk˘ skleník (jeho základy po-

blíÏ pÛvodních dílen jsou je‰tû pa-

trné) a rovnûÏ parãík s fontánou

a dfievûn˘m altánem, kter˘ se roz-

kládal v místech dne‰ní tûlocviã-

ny gymnázia. Jedin˘m, ov‰em

znaãnû zanedban˘m pozÛstatkem

parãíku je romantická kamenná

zfiícenina, která mûla snad podle

vzoru ‰lechtick˘ch zahrad posky-

tovat poklidné místo k odpoãinku

a rozjímání. Dfiívûj‰í úhledné po-

sezení pod umûlou pÛlkruhovou

rozvalinou vystfiídaly odpadky

a pubescentní malÛvky.

Jak dokládají dobová vyobraze-

ní r˘mafiovské filiálky A. Flem-

mich’s Söhne, parková úprava

zdobila celou prÛãelní ãást továr-

ny podél Janovické ulice. Té vé-

vodí dvû budovy, na nûÏ pfiímo

navazují haly tkalcoven. Podle

dobového vyobrazení neznámého

autora mezi obûma budovami stá-

la zdobená kovová brána se dvû-

ma sloupy, na pozdûj‰í litografii

ov‰em patrná není. Litografie,

která zachycuje tovární komplex

z jiného úhlu, dokládá, jak se to-

vární komplex rozrÛstal. Kromû

obou ãelních budov, men‰í po-

dlouhlé budovy, v níÏ byl podle

slov A. Heinische st. sálek pro

schÛze (dnes je zde prodejna ba-

rev a spojovacího materiálu), hal,

dílen, vodárny a hospodáfisk˘ch

budov v pozadí zachycuje také

budovu tkalcovské ‰koly (dne‰ní-

ho gymnázia) a dal‰í, stylovû po-

dobn˘ objekt bytového domu.

Na obou dobov˘ch vyobrazeních

továrnímu komplexu dominuje

dvojice ãelních budov. Hlavní,

patrová budova, nesoucí v prÛãelí

nápis A. FLEMMICH’S SÖHNE,

s notnou dávkou pfiedstavivosti

patrn˘ je‰tû dnes, byla nejen bu-

dovou administrativní, ale záro-

veÀ bydli‰tûm Flemmichovy rodi-

ny. Podle vzpomínek A. Heinis-

che st., kter˘ mûl moÏnost byt

nav‰tívit je‰tû v dobû, kdy zde Ïil

Otto Flemmich, tvofiily byt v pat-

fie dvû loÏnice, kuchyÀ, kterou 

ovládala hospodynû, a reprezenta-

tivní zasedací místnost, jeÏ patrnû

pfiedstavovala nejhodnotnûj‰í ãást

celého interiéru. Místnost byla 

opatfiena dfievûn˘m kazetov˘m

stropem, na stûnách byly zdobné

tapety a pokoji vévodil velk˘ dfie-

vûn˘ stÛl. K vybavení patfiil stylo-

v˘ nábytek, obrazy a dal‰í cen-

nosti, které se v‰ak „ztratily“ ne-

známo kam po osvobození v roce

1945.

Roky bezprostfiednû pováleãné

byly smutnou teãkou za slavnou

flemmichovskou érou. R˘mafiov-

sk˘ potomek tkalcovské rodiny

Otto Flemmich byl jako kolabo-

rant (textilka bûhem války vyrá-

bûla napfi. padákovinu pro váleãné

úãely) zbaven majetku a urãen

k pfiekládání dfievûn˘ch klád na

nádraÏí. Odtud jej vyreklamoval

primáfi r˘mafiovské nemocnice

MUDr. Julius Boese, syn okresní-

ho hejtmana Boeseho, kter˘

Flemmichy do R˘mafiova pfiivedl.

V roce 1946 Otto Flemmich v ne-

mocnici zemfiel. „To byl jeho

osud. Po obsazení Rusy mohl ode-
jít do Rakouska. Ale on tvrdil, Ïe
musí zÛstat se sv˘mi zamûstnanci,“
komentuje smrt Otty Flemmicha

Alfred Heinisch st.

Nad textilkou byla vyhlá‰ena ná-

rodní správa. SprávcÛ se tu vystfií-

dalo nûkolik, poté byla továrna

znárodnûna a roku 1950 pfiemûnû-

na na ‰kolní tkalcovnu vychová-

vající kvalifikované dûlníky. V ro-

ce 1953 tu pracovaly dívky z v˘-

chovného ústavu, ubytované nej-

prve v b˘valém hotelu Thiel na

námûstí a poté v budovû zru‰ené

klá‰terní ‰koly sester franti‰kánek

na Sokolovské ulici. Znárodnûná

továrna se stala souãástí textilního

gigantu Henap, ale posléze se

s dal‰ími r˘mafiovsk˘mi a okolní-

mi provozy osamostatnila pod

znaãkou Brokát R˘mafiov. Flem-

michÛv závod dostal oznaãení 02.

Po dal‰ích transformacích fungo-

val pod znaãkou Hedva 04/2 jako

tkalcovna aÏ do revoluce v roce

1989 a je‰tû krátce po ní. V̆ roba

ale nakonec byla zru‰ena a posled-

ní textilnick˘ majitel Hedva

Moravská Tfiebová nabídl kom-

plex k prodeji. V souãasnosti je to-

várna rozprodána mezi nové maji-

tele, ktefií jednotlivé budovy opra-

vují a vyuÏívají pro podnikání.

Hlavní budova s bytem Flemmi-

chÛ v patfie slouÏila po roce 1945

jako sídlo kanceláfie vedoucího

provozu, podle vzpomínek jedno-

ho z dlouholet˘ch vedoucích

Josefa Rozsívala byla v patfie urãi-

tou dobu také místnost pro návr-

háfie a ordinace závodního lékafie,

v pfiízemí pak mzdové oddûlení,

úãtárna, po‰tovní oddûlení, v˘-

robní kanceláfi a ústfiedna. Poté, co

byla v˘roba v závodu zcela zru‰e-

na, ztratily objekty funkci a nûko-

lik let zÛstaly bez údrÏby. To se

podepsalo zvlá‰tû na hlavní budo-

vû s kdysi krásnû vybaven˘m 

interiérem, kter˘ v tûch ãástech,

jeÏ nebylo moÏné po válce odnést

(zdobené stropní kazety, parketo-

vá podlaha, schodi‰tû), podlehl

pÛsobení zatékající vody. Sou-

ãasní majitelé, ktefií budovu od-

koupili pfied sedmi lety, provádûjí

rekonstrukci s plánem vybudovat

v patfie byty a v pfiízemí prostor

pro prodejny. Pokud se tak stane,

nejlépe s ohledem na zachování

stylovosti budovy, mÛÏe se objekt

promûnit podobn˘m zpÛsobem

jako sousední men‰í stavba,

v souãasnosti vyuÏívaná stolafi-

skou firmou. ZN

(Literatura: Karel, J. Osudy
FlemmichÛ. In: Zlatá éra textil-
nictví na R˘mafiovsku, RH ã. 23,
2007, s. 8-10; Karel, J. -

Schallner, D. Ornáty firmy
Flemmich a jejich prezentace
v Mûstském muzeu v R˘mafiovû.
In: Textil v muzeu - Prezentovat
ano, ãi ne? Technické muzeum
v Brnû, Brno, 2006, s. 44-47;
Tutsch, F. Römerstadt und das
Römerstadter Ländchen. Verlag
Adolf Gödel, Wolfratshausen,
1964, s. 118-121; Pohanka F. -
Rozsíval, J. - Smetana, V. 100. v˘-
roãí vzniku textilního závodu
v R˘mafiovû, Bruntál, 1990, s. 11-

12 ad. Dûkuji za informace Jifiímu
Karlovi, Josefu Rozsívalovi a pfie-
dev‰ím Alfredu Heinischovi st.)

Interiér nûkdej‰í tkalcovny

Hlavní budova dnes
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Ve ãtvrtek 8. záfií se stfiíhala na za-
hradû Diakonie âCE páska - slavnost-
nû se otevíral dfievûn˘ altán, kter˘
zde byl postaven a jako dar pfiedán
klientÛm z denního centra Kouzelná
bufiinka.
Nápad postavit altánek na zahradû

Diakonie, kter˘ by slouÏil jak

mentálnû postiÏen˘m klientÛm

Kouzelné bufiinky, resp. terapeu-

tické dílny Bufiinka, tak seniorÛm,

o nûÏ peãuje r˘mafiovské stfiedis-

ko Diakonie âCE, vze‰el od ãle-

nÛ v˘boru Spoleãnosti pro podpo-

ru lidí s mentálním postiÏením

R˘mafiov (SPMP). V̆ bor oslovil

se svou my‰lenkou sponzory

a dostal kladnou odpovûì. Firma

RD R˘mafiov vûnovala materiál

a postavila hrubou stavbu,

Klempífiství Pipa pokrylo stfiechu

altánu a na dokonãení altánku se

podíleli i klienti sociálnû terapeu-

tické dílny Bufiinka pod vedení

Miroslava Hanu‰e v rámci terapie

ve stolafiské dílnû.

Ve ãtvrtek 8. záfií nastal okamÏik

ke slavnostnímu pfiedání altánku

klientÛm. Na zahradû Diakonie se

pfii této pfiíleÏitosti se‰li Josef

Hama jako zástupce hlavních

sponzorÛ, starosta Petr Klouda, fie-

ditelka r˘mafiovského stfiediska

Diakonie âCE Marcela StaÀková,

pfiedsedkynû SPMP R˘mafiov

AneÏka Pfiikrylová, pracovníci

Diakonie, ãlenové SPMP a samo-

zfiejmû klienti Kouzelné bufiinky,

ktefií po pfiestfiiÏení pásky spoleãnû

altán poprvé otestovali. Za de‰ti-

vého poãasí toho dne jim posezení

pod stfiechou pfii‰lo vhod, stejnû

jako obãerstvení, které sponzorsky

poskytla R˘mafiovská pekárna,

fieznictví Anny Buxbaumové a pa-

pírnictví Jaroslavy Hákové.

Altánek stojí uprostfied travnatého

pozemku Diakonie, kde by mûla

vbrzku vzniknout plocha pro pra-

covní terapii klientÛ dílny

Bufiinka (ti se zatím uplatÀují na-

pfi. ve stolafiské, ko‰íkáfiské nebo

v˘tvarné dílnû) a také malé spor-

tovi‰tû. SPMP R˘mafiov by zde

chtûla vybudovat hfii‰tû pro pétan-

gue, aby Kouzelná bufiinka získa-

la prostor pro pofiádání turnajÛ

v této hfie. Altán by tak mûl v bu-

doucnu slouÏit jako zázemí pfii

práci na pozemcích, pfii organizo-

vání sportovních akcí a spoleãen-

sk˘ch událostí nejen klientÛm

Bufiinky, ale i seniorÛm, pro nûÏ

Diakonie pofiádá setkání s opéká-

ním bufitÛ nebo pravidelné kavár-

niãky. ZN

Organizace a spolky

Altánek pro Kouzelnou bufiinku

¤ímskokatolická farnost v R˘mafiovû pofiádá Poutní koncert sborÛ

ke sv. Michaelovi a k uctûní památky Mons. ThDr. Franti‰ka

VaÀáka (28. 6. 1916 - 14. 9. 1991), 13. arcibiskupa olomouckého

(1989-1991). PouÈ se uskuteãní v chrámu sv. Michaela

v R˘mafiovû v nedûli 25. záfií 2011.

Program:
10.30 Poutní m‰e svatá - celebruje J. Ex. Mons. Franti‰ek 

Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze

14.30 Svátostné poÏehnání a Te Deum

14.45 Koncert pûveck˘ch sborÛ: SPS Bruntál - dir. Mgr. Jifiina 

Kryst˘nková, Pûveck˘ sbor mûsta Vrbna - dir. Mgr. Leo‰ 

Sekanina

Pozvánka
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Dobfieãovsk˘ ‰tûk
Dne 4. záfií pofiádal Kynologick˘

klub Dobfieãov v souãinnosti se

Psí ‰kolou u KoudelÛ klubov˘

závod v poslu‰nosti a dovednos-

ti pro kurzisty a ãleny KK

Dobfieãov. Akce se konala za

pûkného poãasí na cviãi‰ti ve

Skalách.

Smyslem celého závodu bylo

motivovat psovody k dobr˘m

v˘konÛm, aby se nûjak˘m zpÛ-

sobem zúroãila a zhodnotila je-

jich snaha a to, co se za danou

dobu v kurzu pro zaãáteãníky

nauãili.

SoutûÏ posuzoval Jifií Koudela

(pfiedseda KK Dobfieãov, dvoj-

násobn˘ vicemistr âSR). Pro

závodníky byly pfiipraveny pûk-

né diplomy a vûcné ceny.

Psovodi a jejich psi byli provû-

fiováni ze základní poslu‰nosti

(chování psa ve skupinû osob,

pfiivolání, ovladatelnost na vo-

dítku, cviky: sedni, lehni, vstaÀ

a odloÏení) a dovednosti (pfieko-

nání nízké kladiny, skok vysok˘,

proskok kruhem). Na závûr pro

nû byla pfiipravena speciální dis-

ciplína: libovoln˘ cvik, kdy by-

lo na úvaze psovoda, co ostat-

ním pfiedvede.

SoutûÏící se opravdu snaÏili.

KaÏd˘ z nich si pfiipravil rÛzné

cviky (‰tûkání na povel, slalom

mezi nohama, skok ‰plhem, pro-

plazení rourou...) a triky (napfi. dej

pac, udûlej mrtvého, popros atd.).

Na závûr je nutno velmi ocenit

a pochválit v‰echny zúãastnûné

za jejich píli a snahu. Pfiejeme

v‰em, aby jim jejich ãtyfinozí

pfiátelé pfiiná‰eli jen samou ra-

dost a chovali se tak, jak se na

slu‰nû vychované a vycviãené

psy slu‰í.

Jifiina Koudelová,
jednatelka KK Dobfieãov

V˘sledky:
celkov˘ vítûz: ·árka Koudelová + Endy (trpasliãí pudl)

1. místo: Herdis Soorsk + Kafka (rhodesk˘ ridgeback)

2. místo: Klára Sigmundová + Fox (trpasliãí ‰pic)

3. místo: Pavel Pokorn˘ + Luccy (nûmeck˘ ovãák)

4. místo: Du‰an Novák + Cris (kolie krátkosrstá)

5. místo: Lubo‰ Bahulík + Argo (nûmeck˘ ovãák)

6. místo: Jana ·tolfová + Chilly (kfiíÏenec)

7. místo: Markéta Stránská + Ozzy (Jack RusselÛv teriér)

Do pekárny ne‰el pro rohlíky
Policie ‰etfií vloupání do prodejny pekárny
v R˘mafiovû, které se odehrálo mezi 5. a 6. zá-
fiím. Pachatel vypáãil dvefie, prohledal kance-
láfi a prodejnu a odcizil pfies 17 tisíc Kã. To mu
zfiejmû nestaãilo, a tak je‰tû vzal ze skladu kar-
tony cigaret v celkové hodnotû pfies 25 tisíc
Kã. ZpÛsobil tak ‰kodu nejménû 43 tisíc Kã.

Zmizelo 450 metrÛ
sdûlovacího kabelu

Na Ïelezniãní trati mezi Bfiidliãnou
a Val‰ovem zmizelo v noci z 5. na 6. záfií 450
metrÛ sdûlovacího kabelu. Ten slouÏí ke kon-
trole ãinnosti pfiejezdového zafiízení.
ZpÛsobená ‰koda ãiní 13 500 Kã.

Hodila se i pumpiãka
GaráÏe v Bfiidliãné jsou ãast˘m cílem zlodû-
jÛ. Vloupání do dvou garáÏí na Tovární ulici
se událo v noci z 8. na 9. záfií. Pachatel vy-
páãil vrata, vnikl dovnitfi a odnesl rÛzné ná-
fiadí, napfi. kfiovinofiez a kompresor, ale také
‰roubováky nebo pumpu na foukání lehátek.
ZpÛsobená ‰koda pfiesahuje 20 tisíc Kã.

Pfiehlédl chodkyni a nacouval do ní
V pondûlí 12. záfií dopoledne do‰lo v areálu

nemocnice v R˘mafiovû k nehodû, pfii níÏ by-
la zranûna chodkynû. ¤idiã osobního automo-
bilu pfii couvání pfiehlédl 80letou Ïenu, která
‰la po levém okraji silnice. Do‰lo ke stfietu,
seniorka upadla na komunikaci a lehce se zra-
nila. ¤idiã jí poskytl pomoc a s kolemjdoucím
muÏem ji odvedl na o‰etfiení do nemocnice.

Neposílala dítû do ‰koly
Trest odnûtí svobody aÏ na dva roky hrozí
46leté Ïenû z R˘mafiovska za ohroÏení v˘-
chovy dítûte. Toho se mûla dopustit na jafie
tohoto roku, kdyÏ nedbala na plnûní povinné
‰kolní docházky své nezletilé dcery. Dívka
bûhem dvou mûsícÛ zame‰kala 39 hodin,
v‰echny jsou neomluvené. Matka navíc se
‰kolou ani pfies urgence nespolupracuje.

B˘val˘ zamûstnanec
chodil tajnû na alkohol

R˘mafiov‰tí policisté sdûlili 64letému muÏi
podezfiení z pfieãinu krádeÏe. Letos v ãerven-
ci mûl nûkolikrát tajnû vniknout do restaura-
ce v Malé Morávce, kde byl pfiedtím zamûst-
nán, a z lednice odná‰et alkohol. Majitel mûl
podezfiení, Ïe lahve nûkdo krade, a tak si na
zlodûje poãkal. Nakonec mûl ‰tûstí a u ledni-
ce pfiistihl svého b˘valého zamûstnance.

Pfiivolal policisty, kter˘m se pak muÏ doznal,
Ïe byl v pohostinství krást alkohol nejménû
‰estkrát. ZpÛsobená ‰koda ãiní 1 800 Kã.

Auto není trezor
O tom, Ïe auto není trezor a zlodûje lákají vi-
ditelnû odloÏené vûci v automobilech, se maji-
telé bohuÏel pfiesvûdãí aÏ tehdy, kdyÏ je pozdû.
Na neustálá varování policistÛ, aby nenechá-
vali cenné vûci a penûÏenky viditelnû odloÏené
ve vozidlech, mnozí nereagují. Pachatelé pfii-
tom dokáÏou vyuÏít i nûkolika málo minut,
aby do zaparkovan˘ch vozidel vnikli.
V R˘mafiovû 14. záfií staãilo zlodûji necel˘ch
15 minut, kdy se majitel vzdálil od svého za-
parkovaného vozidla. Pachatel rozbil okno
a vzal penûÏenku poloÏenou na sedadle. V ní
byla uloÏena finanãní hotovost 5 tisíc Kã,
doklady a platební karta.

Rozbil okno a vybral dodávku
Vloupání do vozidla se stalo o den pozdûji také
na ·kolním námûstí. Neznám˘ pachatel rozbil
okno zadních dvefií transportéru a vnikl dovnitfi.
Odcizil stavební vrátek, vrtací kladiva, prodlu-
Ïovací kabel, notebook, trezor a dal‰í vûci.
Majiteli vznikla ‰koda ve v˘‰i 69 tisíc Kã.
Z podkladÛ komisafiky por. Bc. Pavly Tu‰kové

Akce hradu Sovince

1. a 2. fiíjna: Tajemství staré almary, Lapkové a kapsáfii pfii práci na loupeÏnické stezce
·ermífiské pohádky:
11.20  Popelák - veselá ‰ermífiská pohádka

13.20  LoupeÏnická pohádka - komediální pohádka loupeÏnické chasy,

hraná pokaÏdé jinak

15.30  Pepou‰ - ‰ermífiská parodie na jednu známou pohádku

Právo útrpné s muãením ‰izuÀkÛ a zlodûjÛ

Netradiãní prohlídky hradních zákoutí se scénkami sdruÏení

Dûdictví

·ermífiské pfiíbûhy a pohádky skupiny ‰ermu Allegros

Orientální taneãnice Nela
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Z okolních obcí a mûst

Díky pomoci LesÛ âR získala Stará Ves dûtské hfii‰tû a opraven˘ pomník
Zajímavûj‰í a pfiíjemnûj‰í hodiny tûlocviku i volná
odpoledne ãekají v právû zaãínajícím ‰kolním roce
dûti ze Staré Vsi. Spoleãnost na ‰kolní zahradû jim
totiÏ bude dûlat nová ‰plhací sestava s pevn˘mi
i provazov˘mi Ïebfiíky, ruãkovadly, hrazdami, ‰pl-
hacími tyãemi a vysnûnou horolezeckou stûnou.
Rekonstrukce zahrady u Základní

a matefiské ‰koly ve Staré Vsi za-

ãala v kvûtnu leto‰ního roku. Byla

rozdûlena do dvou etap, které jsou

financovány z více zdrojÛ. První

etapa obná‰ela vybudování v˘-

chodní ãásti hfii‰tû a pfii‰la asi na

440 tisíc korun. Nejv˘znamnûji na

ni pfiispûly Lesy âeské republiky

(ãástkou 154 tisíc korun) a nadace Partnerství

(ãástkou 200 tisíc korun). Druhá etapa, zamû-

fiená na úpravu západní ãásti zahrady, by mû-

la b˘t realizována pfií‰tí rok na jafie a zaji‰tû-

ní jejího financování je zatím otevfiené.
„Budeme rádi, pokud nám podnik Lesy
âeské republiky zÛstane i nadále naklonûn.
Spolupráce s ním byla velmi pfiíjemná,
vstfiícná a hlavnû rychlá,“ pochvaluje si fie-

ditelka Z· a M· Stará Ves Eva StaÀková.

Slavnostní otevfiení celé novû zrekonstruova-

né zahrady je plánováno na ãerven 2012.

„O úãast na rekonstrukci ‰kolní zahrady jsme

byli poÏádáni loni na podzim a pfiispûli jsme
na ni z prostfiedkÛ Programu 2020, kter˘m
podnik celostátnû podporuje vefiejnû prospû‰-
né funkce lesÛ,“ vysvûtlil Pavel KoÏdoÀ

z Lesní správy LesÛ âR Janovice. S budová-

ním dûtsk˘ch hfii‰È uÏ mají na této lesní sprá-

vû zku‰enost, protoÏe v roce 2009

vytváfieli podobné hfii‰-

tû za zhruba 187 tisíc

korun poblíÏ svého síd-

la v Janovicích, v tam-

ním zámeckém parku.

„Hfii‰tû s akátov˘mi
skluzavkami, houpaã-
kami, ‰plhací stûnou ãi hraãkami

na pruÏinû vyuÏíváme nejen my pfii akcích na-
‰í lesní správy v rámci lesní pedagogiky, ale
stalo se neoddûlitelnou souãástí zámecké za-
hrady i pro vefiejnost,“ doplnil Pavel KoÏdoÀ.

Novou podobu ‰kolní zahrady - místa pro

v‰echny generace - si navrhovali obãané

Staré Vsi sami. V rámci dvou komunitních

sezení hledali nejlep‰í nápady, nejvhodnûj‰í

rozãlenûní prostoru, zpÛsob realizace a hlav-

nû spoleãnou ochotu a snahu nûco dokázat.

Do projektu byly zapojeny i dûti, sdruÏení

rodiãÛ, architektka a zástupci dal‰ích organi-

zací. „Pro dûti ze ‰koly jsme mûli pfiipravené

dvû motivaãní exkurze hrazené z prostfiedkÛ
nadace a Ïáãci si navrhovali hfii‰tû formou
obrázkÛ. Vybírali v dotazníku i priority po-
dobnû jako dospûlí a pfiipravili jsme pro nû
v˘tvarnou soutûÏ o nejlep‰í logo na‰í nové
zahrady,“ popsala fieditelka Eva StaÀková.

ObyvatelÛm Staré Vsi ale Lesy âR pomohly

letos i jinak. Obci, která oslavila

450. v˘roãí svého zaloÏení, vûno-

valy bezmála 135 tisíc korun na

opravu památníku v jejím centru.

„Památník uctívá 86 zdej‰ích
padl˘ch z 1. svûtové války a od
svého vzniku v roce 1922 nebyl

nikdy opravován,“ líãí lesní správce Pavel

KoÏdoÀ a pokraãuje: „V padesát˘ch letech
minulého století byl váÏnû po‰kozen, a proto
jsme byli poÏádáni o úãast na obnovû, která
by jediné pietní místo obce uvedla do pÛvod-
ního stavu.“ Místo ãasto nav‰tûvují b˘valí

i souãasní obyvatelé, kaÏdoroãnû sem pfiijíÏ-

dûjí i rodiny odsunut˘ch sudetsk˘ch NûmcÛ.

„Oprava byla dokonãena v ãervenci 2011,
na tufové ãásti pomníku byla umístûna trvalá
cedule s informacemi, napfiíklad o investoro-
vi ãi financování z Programu 2020,“ dodal

Pavel KoÏdoÀ. 

Zbynûk Boublík, tiskov˘ mluvãí LesÛ âR

RyÏovi‰Èáci „Dole v dole“ Îivot má mít hloubku
Se zahájením ‰kolního roku se

v sobotu 3. záfií 2011 uskuteãnila

poslední akce z projektu Prázdni-

ny s úsmûvem na

tváfii, podpofiená Na-

dací OKD. ·lo o ce-

lodenní v˘let zejmé-

na pro RyÏovi‰Èáky,

stráven˘ v areálu

Hornického muzea

Landek park, Mini-

uni a Stra‰idelného sklepa.

Byla to nejen prohlídka sbírek sta-

ré dÛlní a záchranáfiské techniky,

dÛlních lamp, jedineãn˘ch nad-

zemních a podzemních expozic,

ale i fárání do b˘valého dolu

Anselm, kde jsme zkusili, jak ha-

vífii fárali a jak byla jejich práce

tûÏká. Po nabrání sil v restauraci

Harenda u Barborky a procviãení

hlaviãek na v˘stavû dfievûn˘ch

hlavolamÛ jsme nasedli do auto-

busu a pokraãovali smûr v˘stavi‰-

tû âerná louka. Nav‰tívili jsme je-

dineãn˘ areál Miniuni se zmen‰e-

ninami rÛzn˘ch svûtov˘ch budov,

napfiíklad anglického Big Benu,

holandsk˘ch ml˘nÛ, ·ikmé vûÏe

v Pise nebo sedmi divÛ svûta.

Cel˘ den nám zpfiíjemÀovalo tep-

lé letní poãasí a dobrá nálada

v‰ech zúãastnûn˘ch. 

Katefiina La‰áková

Tímto heslem se fiídí Nadace

OKD, která podporuje hlavnû

rozvoj moravskoslezského regi-

onu, zejména Ïivot-

ního prostfiedí, vzdû-

lání, sportu, sociál-

nû-zdravotní oblasti,

kultury i hornick˘ch

tradic. RyÏovi‰Èáci

díky nadaci proÏili

Prázdniny s úsmûvem na tváfii.

Stejnojmenn˘ projekt Nadace

OKD podpofiil Sbor dobrovol-

n˘ch hasiãÛ RyÏovi‰tû ãástkou

53 tisíc Kã. Z tûchto prostfiedkÛ

a financí Obce RyÏovi‰tû byly

zrealizovány ãtyfii akce - 140.

v˘roãí zaloÏení SDH RyÏovi‰tû,

Vûdomostní soutûÏ o na‰em re-

gionu, Sportovní ukonãení

prázdnin a v˘let do Landek par-

ku, Miniuni Ostrava a Stra‰idel-

ného sklepa. V‰echny tyto akce

splnily na‰e oãekávání v duchu

hesla „Îít a bavit se bez rozdí-

lu vûku“ a proÏít „Prázdniny 

s úsmûvem na tváfii“. 

Katefiina La‰áková
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Tvrdkov bude kolaudovat dûtské hfii‰tû Studentsk˘ klub Bfiidliãná 
ve ‰kolním roce 2010/2011

To, Ïe pfii Základní ‰kole

Bfiidliãná funguje studentsk˘

klub, není novinka. Tak jako

kaÏd˘ rok se i letos podílel na fi-

nancování nejrÛznûj‰ích mimo-

‰kolních i ‰kolních akcí. Vût‰inu

volnoãasov˘ch akcí klub také

sám organizoval. Za pfiipomenu-

tí stojí alespoÀ Uspávání a pro-

bouzení brouãkÛ, Vánoãní a Ve-

likonoãní dílna, jarní Mini Flóra,

Radost do domu ad.

Klub se zapojil do spolupofiádání

akcí pro Ïáky, napfiíklad v˘letu

pro nejlep‰í sbûraãe, pfiehlídky

dravcÛ a sov, vítání ptaãího zpû-

vu, nejrÛznûj‰ích pfiedná‰ek

s pracovníky AOPAK, CHKO ãi

odborníky ze sdruÏení Arnika.

Dále organizoval v˘ukové pro-

gramy ve SluÀákovû ãi exkurzi

do Osvûtimi.

Snahou klubu je i podpora ãte-

náfiské gramotnosti ÏákÛ, proto

jiÏ tradiãnû do ‰kolní knihovny

pfiidal 10 nov˘ch titulÛ. V rámci

pravidelné ãinnosti klubu jsou

podpofieny ‰kolní krouÏky, pfiíro-

dovûdn˘, novináfisk˘ nebo v˘-

tvarn˘.

JiÏ tradiãnû klub organizuje dût-

sk˘ tábor. Letos byl zamûfien na

v˘uku jízdy na koních. A jiÏ tfie-

tím rokem byl pofiadatelem eko-

logicko-zemûpisné soutûÏe Ev-

ropa kolem nás, urãené ÏákÛm

a studentÛm z Olomouckého

a Moravskoslezského kraje.

A co nás ãeká v dal‰ím ‰kolním

roce? Díky finanãní podpofie

M·MT klub získal keramickou

pec, kterou mohou vyuÏívat jak

Ïáci v rámci hodin v˘tvarné v˘-

chovy ãi krouÏkÛ, tak i vefiejnost

v sobotních otevfien˘ch dílnách.

Novû bude zfiízen jezdeck˘ krou-

Ïek, díky kterému se budou moci

zájemci nauãit nejen jezdit, ale

i peãovat o konû. A ti zdatnûj‰í ãi

pokroãilej‰í dostanou ‰anci roz-

víjet své jezdecké umûní.

Samozfiejmostí bude v pfiípadû

kladného postoje vedení ‰koly

roz‰ífiení a dovybavení ‰kolního

zoo koutku a otevfiení pfiírodo-

vûdného krouÏku i dûtem z prv-

ního stupnû.

Snahou bude roz‰ífiení stávají-

cích pravideln˘ch akcí a zafiaze-

ní nov˘ch - fotov˘stav, besed

o páté a dal‰ích programÛ pro

rÛzné cílové skupiny.

V záfií opût dodáme 10 knih do

knihovny a nezapomeneme ani na

podporu místního biatlonu. A rov-

nûÏ nás oslovila v˘zva k T˘dnu

dobrovolnictví, jehoÏ se hodláme

zúãastnit a propojit jej tak s na‰i-

mi akcemi pro seniory a dûti ze

znev˘hodnûn˘ch sociálních sku-

pin. Mgr. Kvûta Dûrdová,
vedoucí SK Bfiidliãná

Dne 1. ãervence 2011 jsme

v R˘mafiovském horizontu infor-

movali o získání finanãních pro-

stfiedkÛ z Nadace OKD na pro-

jekt pro mládeÏ Pohybem, zába-

vou proti nudû, 

obezitû a drogám.

Jsme velice rádi,

Ïe vás mÛÏeme in-

formovat o tom, Ïe

budování dûtského

areálu v Tvrdkovû

se blíÏí ke zdárnému dokonãení.

Je‰tû jednou chceme podûkovat

Nadaci OKD - bez jejího pfiispû-

ní bychom nemohli takovouto

akci realizovat. Tû‰íme se i na

dal‰í spolupráci s touto nadací.

Slavnostní kolaudace dûtského

hfii‰tû se zúãastní v‰ichni, kdo se

na této akci podíleli. Îeny z ob-

ãanského sdruÏení Pfiátelé

Tvrdkovska u pfiíleÏitosti kolau-

dace uspofiádají zábavné odpo-

ledne pro dûti, které probûhne

v sobotu 1. fiíjna
2011 od 13 hodin.

Zveme v‰echny

na‰e dûti, dûti

chatafiÛ i chalupá-

fiÛ, aby se zúãast-

nily kolaudace

a slavnostního otevfiení areálu.

Îeny z obãanského sdruÏení

Pfiátelé Tvrdkovska jiÏ pfiipravu-

jí hry a jistû i nûjaká pfiekvapení,

aby na tento den dûti nikdy neza-

pomnûly. Dûti, rodiãe i prarodi-

ãe, pfiijìte mezi nás - tû‰íme se

na vás! Alena âiklová

Nové zprávy ze Z· Bfiidliãná
Hned ta první se t˘ká hezké akce, které se zúãastnili na‰i Ïáci ze tfiíd 

5. A, 7. A a 7. B se sv˘mi pedagogy. Na zaãátku záfií nás totiÏ firma

Asekol, která je garantem celorepublikové soutûÏe nazvané Zahoì mo-

bil, pozvala do Olomouce. Zde 7. záfií probíhalo jedno z krajsk˘ch kol

soutûÏe, jejímÏ cílem je ukázat lidem v‰ech vûkov˘ch skupin, Ïe bavit

se dá i bez elektroniky. SoutûÏ chce také propagovat zpûtn˘ odbûr sta-

r˘ch elektrozafiízení a tfiídûní odpadu. Na námûstí nás ãekala spousta

dal‰ích soutûÏí a moÏnost pobavit se ve skákacím hradû. Hlavním trum-

fem v‰ak byl podveãerní koncert skupiny Kry‰tof.

Ale to nebylo zdaleka v‰echno. Námûstí totiÏ od samého rána znûlo

smíchem a dobrou náladou. A zde se mÛÏeme i maliãko pochlubit, pro-

toÏe k v‰eobecné pohodû pfiispûly i na‰e Ïákynû Ivana Chudá, Aniãka

Bittnerová a Leona ·ubová. Ty si totiÏ pfiipravily velice hezké taneãní

pfiedstavení, které se tak líbilo, Ïe za nû sklidily velk˘ potlesk.

Pofiadatelé je dokonce poÏádali o odpolední reprízu.

Pfies v‰echnu tu zábavu kolem nás jsme si na‰li i chvíli pro malou pro-

hlídku historického jádra Olomouce, ke které patfiil i v˘stup po toãit˘ch

schodech (bylo jich pfiibliÏnû 260) na vûÏ gotického chrámu sv. Mofiice.

Námaha v‰ak byla bohatû odmûnûna. Umíte si pfiedstavit nádhern˘ roz-

hled ze svatomofiické vûÏe vysoké 46 m? A protoÏe nám poãasí pfiálo

a viditelnost byla mimofiádnû dobrá, mÛÏeme prozradit, Ïe byl opravdu

super. Doporuãujeme! Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Koho chce bÛh zniãit, toho raní rozumem. 

Bernard Bolzano
Známá i neznámá v˘roãí

23. 9. 1871 nar. Franti‰ek Kupka, malífi, grafik a ilustrátor (zemfi.
21. 6. 1957) - 140. v˘roãí narození

23. 9. 1901 nar. Jaroslav Seifert, spisovatel a pfiekladatel, nositel
Nobelovy ceny (zemfi. 10. 1. 1986) - 110. v˘roãí narození

24. 9. 1896 nar. Francis Scott Fitzgerald, americk˘ prozaik (zemfi.
21. 12. 1940) - 115. v˘roãí narození

25. 9. 1906 nar. Jaroslav JeÏek, skladatel a klavírista (zemfi. 1. 1.
1942) - 105. v˘roãí narození

25. 9. 1906 nar. Dmitrij ·ostakoviã, rusk˘ skladatel a klavírista
(zemfi. 9. 8. 1975) - 105. v˘roãí narození

28. 9. Státní svátek âR - Den ãeské státnosti, v˘roãí za-
vraÏdûní sv. Václava v roce 929

28. 9. 1966 zemfi. André Breton, francouzsk˘ spisovatel (nar. 19. 2.
1896) - 45. v˘roãí úmrtí

28. 9. 1971 zemfi. Bohuslav Reynek, malífi, grafik, básník a pfiekla-
datel (nar. 31. 5. 1892) - 40. v˘roãí úmrtí

1. 10. 1951 zemfi. Karel Teige, teoretik umûní, publicista, grafik
a pfiekladatel (nar. 13. 12. 1900) - 60. v˘roãí úmrtí

2. 10. 1946 zemfi. Eduard Bass, vl. jm. Eduard Schmidt, prozaik, Ïur-
nalista a kabaretiér (nar. 1. 1. 1888) - 65. v˘roãí úmrtí

3. 10. 1226 zemfi. sv. Franti‰ek z Assisi, italsk˘ fieholník a básník,
nejvût‰í reformátor stfiedovûkého duchovního Ïivota
(nar. 1181) - 785. v˘roãí úmrtí

3. 10. 1901 nar. Franti‰ek Halas, spisovatel, pfiekladatel a publi-
cista (zemfi. 27. 10. 1949) - 110. v˘roãí narození

4. 10. Mezinárodní den ochrany zvífiat, slaví se v den sv.
Franti‰ka

4. 10. 1906 nar. Ladislav Pe‰ek, herec (zemfi. 13. 7. 1986) - 105. v˘-
roãí narození

5. 10. 1781 nar. Bernard Bolzano, rakousk˘ filozof a matematik
(zemfi. 18. 12. 1848) - 230. v˘roãí narození

-17-2011  21.9.2011 13:30  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2011

14

SoutûÏ Marie Kodovské

R˘mafiovsk˘ horizont a Stfiedisko volného ãasu
uzavfiely

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2011
V lednu tohoto roku vyhlásila redakce

R˘mafiovského horizontu a Stfiedisko volné-

ho ãasu tfietí (v pofiadí ãtvrt˘) roãník literární

a v˘tvarné soutûÏe, pojmenované podle nai-

vistické malífiky a básnífiky Marie Kodovské.

Redakce pfiijímala pfiíspûvky do kategorií

poezie, próza a ilustrace a nûkteré z nich bû-

hem roku otiskla na stránkách RH. Ukázky

zajímav˘ch soutûÏních prací budeme publi-

kovat i nadále.

SoutûÏ byla 23. záfií ukonãena, bûhem fiíjna

a listopadu budou zaslané práce vyhodnoce-

ny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vyhlá-

‰eni pfii literárním veãeru na konci tohoto ro-

ku. Termín bude upfiesnûn. ZN

Ivan Jergl

Boufika á la de‰tn˘ prales

Souvislé mraãenství nad stfiechou na‰eho

stfiedoevropského rodinného domku z kotovic a obstaroÏních

cihel

a nad obtloustl˘m komínem b˘valého

pivovaru

b˘valého hrabûte Schafgotsche

bylo preciznû navrtáno v jedin˘ moment

v hust˘ch fiadách vedle sebe,

neboÈ

se vychrlilo bez pfiípravy, bez nácviku po stále

cvalíkovitûj‰ích kapkách

Litinovitû ‰edé a taky tak tûÏké

nebe jednodu‰e hrstlo v‰echnu svou vodu

na ná‰ dvÛr, na ná‰ zãásti vybetonovan˘

a zãásti jiÏ znovu divok˘m hefimánkem a

truskavcem obsazen˘ dvÛr,

na zaãernalé postar‰í ‰efiíkové kefie, na statné

a vysoké palmy, v‰ak kvÛli utajení pfievleãené

za tfii rozloÏité ofie‰áky, na dfievûné schody

na pÛdu zakázané mlad‰ím deseti let,

na stfiechu nad b˘val˘mi chlévy pfiedûlan˘mi

pfied pfiíchodem pfiileb s hakenkrajci na svobodárny

obsazen˘mi po odchodu pfiileb s hakenkrajci i

pûticíp˘mi hvûzdami b˘valou Ïenou po b˘valém

brnûnském Nûmci, zasypaném pfii náletu zhroucen˘m zdivem

a pak hlínou na krchovû

Vodstva padala pfiesnû podle notového zápisu

na tympán plechové verandy

moãící beze studu proudem jako kováfiská ruka

pfied kuchyÀsk˘m oknem se starobyl˘mi háãky

proudem tváfiícím se jako Niagara

na ‰ikm˘ chodník a odtud krokod˘lím hfibetem

pod plechov˘mi vraty do ulice a dolÛ

do námûstí

Orinoko zpod vrat se spojilo s Amazonkou pouliãního

rigolu a zmohutnûl˘ veletok odná‰el s sebou

‰paãky cigaret, zmaãkané jízdenky a zbytky

agenturních zpráv o aktuálním stavu svûta

na rozmoãeném rotaãkovém papíru

Sál jsem blaÏenû nosem tu vlhkou vÛni de‰tû,

stál pod pfiístfie‰kem pfied verandou, na délku

prstu od hfimících kaskád Iguazú z dûravého okapu

a z jezera plné plechové beãky mû ‰kádlivû

pleskaly odraÏené kapky

nestydící se za svoji nahotu, aby se na mé

tváfii promûnily ve ‰mouhy ‰tûstí

Nedûlní zvony

Zní z rozhlasového pfiijímaãe

V pátém patfie na‰eho ãinÏáku

Moje Ïena hledí oknem, kde v prÛsmyku

Mezi paneláky sedí zbytek vsi,

Na jejichÏ polích vyrostl ná‰ ãinÏák

Její zvony vlastnû nesly‰íme,

Ale i kdyby

To nejsou ty krásné hlasy zvonÛ

Z mého mûsteãka kousek za Bratislavou,

¤ekne

A já mlãky dopovím: ani hlasy m˘ch

ZvonÛ z Králova Pole

Rodné zvony jsou zaãarované

KdyÏ zazní, vrhne se ãas stfiemhlav

Zpût a v‰echno je ozáfieno sluncem,

V‰echno je poklidné a nadûjné,

Tak bezbranné pfied budoucností

Co kdybychom tam zajeli, navrhnu,

A nahráli si je.

Îena se usmûje a fiekne: Nevím

Asi by to uÏ nebylo ono, neboÈ

Ve vzpomínkách zní stejnû nejlíp

Vypnu rádio a v tom poledním tichu

Nasloucháme navzájem sv˘m zvonÛm

Zamilovan˘ radiátor

Jsem smutn˘

jak rezav˘ radiátor

ve starém bytû,

kde malba hyne na úbytû

a koberec jak pelichav˘

aligátor

uvolÀuje

pro‰lapané nitû.

Ti‰e pr˘skám,

reznu

v kolenách

i hleznu.

Ale je‰tû

i za chladného de‰tû

hfieju a Ïhnu,

kdyÏ tû vidím,

lásko moje,

vklouznout ke mnû

do pokoje.

Autogram

Do kdysi krásn˘ch tváfií

svÛdn˘ch dam

vyrylo peãlivé stáfií

svÛj autogram

Foto: Renata Hudecová
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Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Tereza Cetkovská ........................................................... R˘mafiov
Martin Staník ................................................................. R˘mafiov
Petr Staník ..................................................................... R˘mafiov
Leont˘na Gurbanová ..................................................... Stará Ves

Tereza Cintlová .............................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
·tefánia âápová - R˘mafiov ................................................. 80 let
Josef Rozsíval - R˘mafiov .................................................... 81 let
Josef Skopal - R˘mafiov ...................................................... 82 let
Pavel Valíãek - R˘mafiov ..................................................... 83 let
Jarolím Ftáãek - R˘mafiov ................................................... 83 let
Zdenûk âermák - R˘mafiov ................................................. 83 let
BoÏena ·tûpková - R˘mafiov ............................................... 83 let
Ludmila Chaloupková - R˘mafiov ....................................... 85 let
BoÏena Hesová - R˘mafiov .................................................. 85 let
Vûra Holá - R˘mafiov ........................................................... 87 let
Václav Tlapal - R˘mafiov ..................................................... 89 let
Miroslav Sm˘kal - R˘mafiov ............................................... 90 let

Rozlouãili jsme se
Josef Musil - R˘mafiov ...................................................... 1914

Petr ëuri‰ - Stará Ves .......................................................... 1955

Klára Peková - R˘mafiov ...................................................... 1922

Jifiina Pilátová - Janovice...................................................... 1946

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání s podûkováním
V tûchto dnech se doÏívá 90 let MUDr. Miroslav Sm˘kal. Po

cel˘ Ïivot pÛsobil jako praktick˘ lékafi zde v R˘mafiovû. Jistû si

ho tak pamatují obãané na‰eho mûsta - svûdomit˘, zodpovûdn˘,

ochotn˘ kdykoliv pomoci.

S vdûãností a podûkováním mu blahopfiejí jeho b˘valí pacienti.

Paní Ludmila Sm˘kalová, jeho manÏelka, pracovala ve ‰kolství,

v tûlov˘chovû i v kulturním Ïivotû mûsta. Také ona slaví své na-

rozeniny.

ManÏelÛm Sm˘kalov˘m blahopfiejí BoÏena Filipová, Kvûta

Sicová, komise pro obãanské záleÏitosti a fieditel Podhorské ne-

mocnice Bruntál MUDr. Marián Olejník.

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

Pondûlí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00

Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00

Nedûle: 13.00-16.00

Plavání pro vefiejnost v záfií a fiíjnu
Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Ukonãení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek v roce 2011 (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, Divadelní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Fotografové V˘tvarného sdruÏení Octopus R˘mafiov
Vût‰ina z nás má nûjakého koníãka, kterému podlehl. Jedním z nich

je fotografování, jak by také ne, vÏdyÈ na prÛmûrnou ãtyfiãlennou ro-

dinu u nás pfiipadá dva a pÛl fotoaparátu. Vût‰ina z nich je digitální,

aÈ jiÏ kompaktní nebo zrcadlovky. Udûlat dobrou fotografii uÏ není

v souãasnosti jen otázkou dobré techniky. Ta je pfii ideálních pod-

mínkách takfika srovnatelná. AÈ uÏ máte kvalitní zrcadlovku nebo 

obyãejn˘ kompakt, mÛÏete vytvofiit skvûlou fotografii. Staãí b˘t ve

správn˘ ãas na správném místû nebo mít vlastní, neotfiel˘ úhel po-

hledu na vûc, trochu talentu a znát základní kompoziãní dovednosti.

Vût‰ina vlastníkÛ fotoaparátÛ si prostû jen tak pofiizuje fotografie na

památku, fotografují pro radost, kterou jim nezkazí ani chybná kom-

pozice, ani pohybová neostrost, jsou bezstarostní, protoÏe mohou fo-

tografovat kdykoliv a kdekoliv, neboÈ je netrápí nevhodné svûtlo ani

vypálená obloha. Jsou samozfiejmû i ti „druzí“, ktefií neustále foto-

grafie tvofií, pfietváfiejí realitu podle svého v˘tvarného vidûní a cítûní,

ukazují ostatním, jak to vidí oni, s úmyslem nûco vyjádfiit nebo sdû-

lit. Tito se vût‰inou také zúãastÀují rÛzn˘ch fotografick˘ch soutûÏí.

Mezi nû patfií i skupinka r˘mafiovsk˘ch fotografÛ z V̆ tvarného sdru-

Ïení Octopus pfii Mûstském muzeu R˘mafiov. Mimo individuální úãast

ve fotografick˘ch soutûÏích spoleãnû jiÏ pát˘m rokem vytváfiejí kolek-

ci fotografií, se kterou se zapojují do celoroãní fotosoutûÏe 

- Moravskoslezského mapového okruhu, jehoÏ ãleny jsou fotokluby

z Ostravy, Brumova-Bylnice, Jablunkova, Ivanãic, Uherského Brodu,

RoÏnova pod Radho‰tûm, Brna, Jihlavy, KromûfiíÏe, Kufiimi, Jeseníku,

Vsetína a Zlína. V letech 2010-2011 se uskuteãnil jiÏ 9. roãník.

Organizátorem fotosoutûÏe je pokaÏdé jin˘ fotoklub, pofiadatelem nad-

cházejícího 10. roãníku 2011-2012 je na‰e V̆ tvarné sdruÏení Octopus.

Kolekce fotografií vytvofien˘ch fotokluby postupnû hodnotí podle sta-

noven˘ch pravidel v‰ichni ãlenové mapového okruhu, na závûr orga-

nizátor na setkání zástupcÛ v‰ech klubÛ vyhlásí pofiadí fotoklubÛ i jed-

notliv˘ch fotografií podle poãtu získan˘ch bodÛ, uspofiádá v˘stavu nej-

lep‰ích fotografií a vût‰inou pfiipraví i fotografick˘ workshop.

Uspût v této soutûÏi je pomûrnû nároãné. Zhodnotit technickou kvalitu

a kompozici snímkÛ je

snad ménû problematic-

ké. Zhodnotit v‰ak 

„umûleck˘ dojem“ je

subjektivní, pocitovou

záleÏitostí, neboÈ samot-

né vnímání toho, co je

krásné a co ménû krásné,

se mÛÏe u kaÏdého ãlo-

vûka, tedy i fotografa, li-

‰it. To, co jeden povaÏuje

za krásné, druh˘ pfiejde

bez pov‰imnutí. Zkrátka,

kaÏd˘ z nás je jin˘ a kaÏ-

d˘ si pro fotografování

vybírá vlastní objekty

podle toho, jak se mu

zdají krásné. Cílem je zo-

brazit svût tak, jak jej vi-

díme my sami. To ostatnû

nemusí mít nic spoleãné-

ho s realitou, ani s obec-

n˘m vnímáním krásy ne-

bo o‰klivosti.

V̆ sledky dosaÏené V̆ tvarn˘m sdruÏením Octopus

v Moravskoslezském mapovém okruhu:

5. roãník 2006-2007 organizátor Olomouc 6. místo

6. roãník 2007-2008 Ostrava 3. - 4. místo spolu s RoÏnovem p. R.

7. roãník 2008-2009 RoÏnov p. R. 3. místo

8. roãník 2009-2010 Brno 6. místo

9. roãník 2010-2011 Uhersk˘ Brod 9. místo

Kolekci fotografií na‰eho sdruÏení, která se zúãastnila 9. roãníku

2010-2011, mÛÏete zhlédnout v Galerii Pran˘fi v Mûstském muzeu

R˘mafiov v dobû od 20. 9. do 9. 10. 2011. Souãasnû s touto v˘stavou

probíhá expozice fotografií ãlenÛ V̆ tvarného sdruÏení Octopus

v Galerii Octopus v Mûstském muzeu R˘mafiov.

V‰em fotografÛm pfieji, jak si to pfiejí fotografové navzájem, „dobré

svûtlo“ a krásné fotografie pro vlastní i pfiípadné na‰e potû‰ení. 

Bohumil ·véda

Otevírací doba
Mûstského muzea a Galerie Octopus R˘mafiov:

pondûlí: zavfieno
úter˘ - sobota: 9 - 12, 13 - 17
nedûle: 13 - 17

I. Medek - Dojiãka

J. Adámková - Za sklem
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Mûstská knihovna

3. - 10. fiíjna 2011 - 15. roãník

15. kraj âeské republiky 

- kraj knihoven

Na‰e knihovna pro vás pfiipravila:

Celostátní akce pro knihovníky
- pátek 30. 9. 2011 - knihovnick˘ happening v Ostravû

Po cel˘ t˘den bude v Mûstské knihovnû
probíhat ãtenáfiská anketa

Anketa Mûstské knihovny R˘mafiov
Jak ãasto vyuÏíváte sluÏeb knihovny?
a) dennû

b) 1x t˘dnû

c) vícekrát t˘dnû

d) jednou za 14 dní

e) jednou za mûsíc

Co si v knihovnû nejãastûji pÛjãujete?
a) knihy

b) ãasopisy

c) hudebniny

Které typy knih si nejãastûji pÛjãujete?
a) klasické romány

b) historické romány

c) dobrodruÏné romány

d) detektivky

e) poezii

f) nauãnou literaturu

g) cizojazyãnou literaturu

Jste spokojen/a s fondem knihovny?
a) ano

b) jen ãásteãnû

c) ne

d) nepfiem˘‰lím o tom

Kolik knih pfieãtete za mûsíc
a) Ïádnou, neãtu

b) 1-3

c) 3 a více

Knihy, které ãtu, si
a) kupuji

b) pÛjãuji v knihovnû

c) pÛjãuji od znám˘ch

d) neãtu knihy

O ãinnosti knihovny se dozvídám
a) z novin

b) z webov˘ch stránek

c) z nástûnky umístûné v knihovnû

Vyhovuje vám v˘pÛjãní doba knihovny?
a) ano

b) ne

Vyhovují vám prostory oddûlení pro do-
spûlé?
a) prostory jsou vhodné

b) prostory jsou dostaãující

c) prostory oddûlení jsou pfiíli‰ malé

d) ãítárna a studovna by mûly b˘t oddûleny 

od pÛjãovních prostor

Zúãastnil/a jste se nûkdy akcí nebo soutû-
Ïí pofiádan˘ch knihovnou?
a) ano, jednou

b) vícekrát

c) nikdy

d) nezajímají mû

Webové stránky knihovny
a) jsou pfiehledné, se zajímav˘mi aktuálními 

informacemi

b) jsou pfiehledné, ale málo aktuální

c) nelíbí se mi

d) nikdy jsem stránky nenav‰tívil/a

Elektronick˘ katalog
a) umím v katalogu hledat

b) neumím v katalogu hledat

c) mám zájem o za‰kolení (v pfiípadû zájmu 

se domluvte s knihovnicí)

Co byste zmûnil/a na sluÏbách knihovny?
Pokud máte pfiipomínky, napi‰te nám:

e-mail:knihovna.rymarov@seznam.cz

Vyplnûn˘ anketní lístek prosím vystfiihnûte

a odevzdejte v knihovnû.

Mûstská knihovna R˘mafiov, Sokolovská 25

tel. a fax: 554 21 25 66

http://www.mekrymarov.info

Otevírací doba:
Pondûlí 9.00 - 17.00

Úter˘ 9.00 - 17.00

Stfieda zavfieno

âtvrtek 9.00 - 17.00

Pátek 9.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 11.00
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Den obce nemusí b˘t dnem „draze promarnûn˘m“
Podzim se uÏ vkrádá do zahrad,

jak fiíkají básníci, a s podzimem

konãí vesmûs i lidové obecní

slavnosti, známé pod v‰efiíkají-

cím názvem Den obce. Tak jako

není jablko jako jablko, kdyÏ

jsme zaãali tûmi zahradami, platí

to i o dnech obcí. Je to nakonec

pfiirozené, kaÏdá obec má, mûla

a bude mít svÛj fenomén - srozu-

mitelnûji fieãeno na‰e obce jsou si

sice v mnohém podobné, ale kaÏ-

dá je pfiece tro‰ku (nebo dost) jiná

neÏli ta sousední.

Stejné je to s obecními slavnost-

mi, není zde uplatÀován Ïádn˘

„mustr“ na obsah, formu nebo

vynaloÏené náklady. O mífie vku-

su radûji nemluvû. Poãátky dnÛ

obcí byly dosti rozpaãité, nebylo

vlastnû na co navázat a pomysln˘

cíl vytvofiení „nov˘ch tradic“ je

typick˘m protimluvem, snad od-

vozen˘m z floskulí zaveden˘ch

v na‰em tisku. Ostatnû kdo z vás

neãetl frázi frází „Na‰e tfietí set-

kání se stalo jiÏ novou tradicí“?

Tradice jsou vytváfieny po deseti-

letí ãi staletí: slavení Vánoc,

Velikonoce, svatební zvyky atd.

VraÈme se k souãasn˘m podobám

dnÛ obcí. Co mûsto nebo dûdina,

to jin˘ názor na jejich obsah.

Souãasn˘m trendem je upou‰tût

od podoby pfiipomínající statkáfi-

ské doÏínky s krojovanou de-

chovkou, jak˘msi náznakem prÛ-

vodu místních (se v‰ím spokoje-

n˘ch) obãanÛ, zakonãen˘m men-

‰í kolonou zemûdûlské techniky

vãetnû kombajnu nebo rozmetaãe

chlévské mrvy (dfiíve hnoje) s ha-

siãskou cisternou na závûr. ByÈ

my‰lena dobfie, byla to karikatu-

ra, zvlá‰tû pokud byla podtrÏe-

na ohÀostrojem jako kdysi pfii 

oslavách V¤SR (Velké fiíjnové

socialistické revoluce).

„âo bolo, to bolo“, fiíká klasik

a ve vût‰inû obcí se prosazuje

trend vyuÏít dne obce k urãitému

sepûtí jak obãanÛ navzájem, tak

i vedení obce s bûÏn˘m obãanem.

Urãitá komornûj‰í forma „dûdi-

nafestÛ“, jak se nûkdy téÏ fiíká. Je

o nûco levnûj‰í a obãan nemá po-

cit, Ïe se pfii nûm jen vystavují

místní papalá‰i v roli doÏínko-

v˘ch pantátÛ na stranû jedné

a „plebs“ si mÛÏe dopfiát za své

v˘bûr z nûkolika druhÛ piv plus

pfiepálenou klobásu k tomu...

I scénáfi slavnosti mÛÏe b˘t roz-

manit˘. Mohou se dovézt za ne-

malé peníze „tfiíhvûzdiãkové“

soubory pozapadl˘ch hvûzdiãek

‰oubyznysu a k nim profesionální

„lidoví“ fiemeslníci, na které se

letmo podívá tak deset lidí,

a punc lidovosti okofienit tfieba

soutûÏemi v plivání fazolí na dál-

ku, v rychlosti pití piva nebo

(promiÀte) v „poÏírání“ knedlíkÛ

na ãas. Dûtem se dá skákací hrad

(vyuÏije ho tak pût polobatolat).

PodtrÏeno a seãteno, pfievaÏuje

jakási smûs mírnû pokleslé „kul-

tÛry“ za nemalé náklady se zába-

vou vpravdû prostonárodní, 

úmûrnou spotfiebû piva a pokroãi-

lé denní dobû, pfiesnûji veãeru...

Na‰tûstí, jak uÏ bylo fieãeno, v nû-

kter˘ch obcích dochází k pozitiv-

ním zmûnám, a to snahou, dosti

úspû‰nou, zapojit do setkávání li-

dí spojen˘ch rÛzn˘mi pouty k ob-

ci vût‰í mnoÏství obãanÛ, zejmé-

na tûch, ktefií doposud stáli mimo

obecní dûní. Byli úplnû pasivní,

a co se dûje v dûdinû, jim bylo

zcela lhostejné.

Îe to jde, pfiesvûdãil stovky 

úãastníkÛ Den obce Lomnice,

kterému (komu PánbÛh, tomu

v‰ichni svatí) se vydafiilo i poãasí.

A pfiitom právû o Lomnici dfiíve

platilo mnohé z v˘‰e uveden˘ch

charakteristik. S nov˘m vedením

obce nastal i nov˘ pohled na to,

co obãan chce, co ho zajímá

a hlavnû (!) na ãem se sám chce

podílet!

Bylo to naprosté pfiekvapení.

Pfieskoãím obligátní, nezbytné

a dávno osvûdãené akce, jako je

vystoupení místních hasiãÛ, spor-

tovní utkání nebo soutûÏ ve vafie-

ní gulá‰e atd., které se setkaly se

zájmem a pobavily, leã nepfiekva-

pily. Ostatnû v˘ãet aktivit sefiaze-

n˘ch pod sebou vydal na pÛl

stránky letáku, ale co je to soubor

„senior zumba“, nikdo netu‰il. Îe

se nûco nacviãuje, obec vûdûla

a „v‰eznalí“ kritici neopomnûli

nahlas podot˘kat, Ïe namísto

zumby v sále nad hospodou by

starostka a ty „pobláznûné baby“

udûlaly lépe, kdyby pozametaly

uÏ znaãnû se‰l˘ obecní chodník!

Jistû, takoví jsou v‰ude, kritizují,

dûlají si ãárky, kolikrát vyjel 

obecní traktÛrek nebo hasiãi a vÛ-

bec kdo a co a kde.

TakÏe, kdyÏ na podium vhopsaly

zumba-dívky a pfiedvedly namá-

havé vystoupení, nebylo zas pfie-

kvapení aÏ aÏ a ãekalo se to. To

pravé mûlo pfiijít vzápûtí. Zaãalo

to nezvykle charakteristick˘mi

tóny z jihoãesk˘ch filmÛ reÏiséra

Tro‰ky a pfiicházel velebníãek

v rochetce pfiekryt˘ de‰tníkem

a za ním zástup „odrostlej‰ích“

dam v modfie puntíkovan˘ch suk-

ních, „spí‰e del‰ích“, a triãkách

s nápisem „zumba senior“.

Velebníãek, pfiedstavovan˘ mimo

jiné místostarostou obce, kryt˘ fi-

alov˘m parapletem ustoupil stra-

nou a seniorky se s vervou pusti-

ly do zumby (nebo nûãeho této

ãinnosti podobného), aby poãetné

a patfiiãnû rozjafiené publikum ‰o-

kovaly závûrem inspirovan˘m

frivolními taneãnicemi z Moulin

Rouge (mÛlinrÛÏ) - kdyÏ totiÏ na

závûr odhalily svá pozadí!!!

No dobfie, pro uklidnûní moralis-

tÛ, mûly v‰echny „zadní obliny“

cudnû zahaleny do mravy nekazí-

cích kalhotek, téÏ „bombarìáky“

zvan˘ch. A povaÏte, paní starost-

ka mezi nimi a je‰tû si pfiipily

‰tamprletem, jak dokumentuje

snímek.

Jistû i dal‰í akce mûly úspûch, tfie-

ba soutûÏ v peãení (a vafiení), kdy

se nejlep‰í dobroty peãící hospo-

dyÀkou stal muÏ, a to mlad˘, jak

je zfiejmo se závûreãné fotky vítû-

zÛ s medailemi na krku. Ty ostat-

nû byly dílem místní umûlkynû,

stejnû jako nezvykle hodnotná,

dalo by se fiíci provizorní expozi-

ce paní Kyselové, nazvaná „Izba

starej mamy“, zasluhující zvlá‰tní

ãlánek vzhledem k ‰ir‰ím souvis-

lostem.

Tím není samozfiejmû vyãerpáno

v‰e, co zde bylo k vidûní a sly‰e-

ní, ale to nejpodstatnûj‰í je stejnû

moÏnost setkání lidí s obcí spja-

t˘ch a jejich vzájemná komunika-

ce. Rozhodnû ne v nejposlednûj‰í

fiadû je to i ukázka, jak pokraão-

vat dál v získávání podpory míst-

ních lidí, aby se vûci mûnily

k lep‰ímu. Pro nûkteré obce, kde

je obecní slavnost dosud smûsicí

kolotoãe, skákacího hradu s do-

vezen˘mi o‰untûl˘mi atrakcemi,

mÛÏe b˘t (nejen) lomnick˘ den

obce i následováníhodn˘m pfií-

kladem.

(V takovém Rakousku se rozmá-

há pofiádání „str˘tpárty“ namísto

drah˘ch „festÛ“. Je to dal‰í pfiiblí-

Ïení obãanÛ k vedení obcí for-

mou spoleãné procházky, poho‰-

tûní a besedování.) 

Jaroslav Chytil
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Zajímavosti z pfiírody

KÛrovec a Jeseníky - jak to spolu souvisí?
Dfiíve neÏ se vydáme na Lesní

správu Janovice, aby nám lesní

správce Ing. Pavel KoÏdoÀ objas-

nil problematiku tûÏby dfievní

hmoty zasaÏené kÛrovcem, fieknû-

me si, kdo je vlastnû onen ‰kÛdce,

kter˘ doslova „spolykal“ rozsáhlé

území ·umavy a ‰kodí i v jin˘ch

lesích, Jeseníky nevyjímaje.

Internetová encyklopedie Wiki-

pedie praví, Ïe kÛrovci (Scoly-

tinae, Ipinae) jsou podãeledí

broukÛ z ãeledi nosatcovit˘ch.

Dfiíve byli fiazeni do samostatné

ãeledi kÛrovcovit˘ch. Vyvinuli se

na konci druhohor a dnes patfií se

6 000 druhy mezi nejrozmanitûj‰í

skupiny hmyzu. KÛrovci se vy-

skytují obecnû po celém svûtû,

v l˘ku i dfievû naprosté vût‰iny

stromÛ, také uvnitfi ovoce, v se-

menech, v listech, v duÏninû vût-

viãek, ve stoncích bylin vãetnû

kapradin nebo dokonce ve vzdu‰-

n˘ch kofienech rostliny mangro-

ve. Mnozí z nich dokáÏí Ïít ve

zcela odli‰n˘ch tkáních ‰irokého

spektra hostitelÛ a rÛzn˘mi zpÛ-

soby k tomu vyuÏívají symbiotic-

ké houby. Spolu s dfievokazn˘mi

houbami zabíjejí kÛrovci milióny

stromÛ v celé holoarktické oblas-

ti, v lesním hospodáfiství mohou

pÛsobit kalamity. Nûkteré druhy

si pûstují houby a posléze se jimi

Ïiví, mohou b˘t nebezpeãné pfie-

nosem houbov˘ch onemocnûní.

V lesním hospodáfiství patfií

k nejznámûj‰ím ‰kÛdcÛm l˘koÏ-

rout smrkov˘ (Ips typographus),

zvan˘ také kÛrovec. Pfii pfiemno-

Ïení dokáÏe po‰kodit rozsáhlé

plochy smrãin, které jsou v na-

‰ich kulturních lesích nejroz‰ífie-

nûj‰í dfievinou. Dfievokaz ãárko-

van˘ (Trypodendron lineatum)

‰kodí hlavnû v uskladnûném dfie-

vû. V sadech patfií k nejvût‰ím

‰kÛdcÛm bûlokaz ‰vestkov˘

(Scolytus mali), kter˘ Ïije pod

kÛrou ovocn˘ch stromÛ, a drtník

ovocn˘ (Xyleborus dispar), kte-

r˘ Ïije pfiímo ve dfievû.

KÛrovci jsou drobní brouci (1 aÏ

9 mm) válcovitého nebo oválné-

ho tvaru tûla, hnûdû aÏ ãernû

zbarvení. Vût‰ina kÛrovcÛ si tvo-

fií ve dfievû systém mateãn˘ch

a larvov˘ch chodeb. Larvy kÛ-

rovcÛ se Ïiví buì pfiímo pletivy

Ïivn˘ch rostlin, nebo zãásti ãi

zcela podhoubím nûkter˘ch dru-

hÛ hub, které rostou v komÛr-

kách ve dfievû. Na tomto základû

rozli‰ujeme agresivní a ambrózi-

ové kÛrovce.

rozhovor

Do jaké míry zasáhl problém kÛ-
rovce lokalitu LesÛ âR ve va‰em
správním obvodû?
V oblasti, kterou obhospodafiuje

Lesní správa Janovice, lze konsta-

tovat, Ïe kÛrovec je v základním

stavu.

Kolik dfievní hmoty je pfiibliÏnû
tímto ‰kÛdcem napadeno?
V roce 2010 to bylo necel˘ch

1 300 m3 stojících stromÛ, na la-

páky bylo pouÏito asi 5 100 m3.

Pro rok 2011 pfiedpokládáme mír-

né sníÏení tûchto objemÛ.

Jak˘m zpÛsobem se napadená
dfievní hmota dále zpracovává?
Pro zpracování napadené hmoty

se pouÏívají tfii základní zpÛsoby

asanace: odvoz napadené hmoty,

odkornûní (v nepfiístupn˘ch teré-

nech) a v minimální mífie chemic-

ká asanace.

Co se pouÏívá na hubení kÛrov-
ce? Mají tyto hubicí prostfiedky
vedlej‰í úãinky na dal‰í rostliny
nebo Ïivoãichy?
K hubení kÛrovce jsou pouÏívány

v˘hradnû povolené chemické pro-

stfiedky. Jejich pouÏití je kontrolo-

váno âeskou rostlinolékafiskou

správou. Na na‰í lesní správû pou-

Ïíváme chemické pfiípravky k hu-

bení kÛrovce jen v˘jimeãnû na zá-

kladû poÏadavkÛ Správy CHKO

Jeseníky.

Jak˘m zpÛsobem se pfiedchází
dal‰ímu v˘skytu kÛrovce v na-
‰ich lesích?
Jako prevence proti silnému napa-

dení na‰ich lesÛ kÛrovcem jsou

pouÏívány lapaãe a lapáky. Ty dále

dûlíme na jednotlivé, hromadné

a stojící. Pro posílení atraktivity 

obrann˘ch opatfiení jsou pouÏívá-

ny feromonové odparníky. DÛle-

Ïité je samozfiejmû dÛsledné

a vãasné vyhledání a zpracování

napaden˘ch stromÛ.

Je pravda, co tvrdí nûktefií akti-
visté, Ïe les si pomÛÏe od kÛrov-
cové kalamity sám bez cizí pomo-
ci?
Tato otázka je sama o sobû natolik

sloÏitá, Ïe by staãila na samostat-

n˘ ãlánek, proto nelze odpovûdût

jednou vûtou. Les samotn˘ asi ne,

pfiíroda ano.

Jak˘ je vedle kÛrovce dal‰í v˘raz-
n˘ problém, kter˘ musí lesní
správa fie‰it?
V posledních dvou letech nás po-

stihly rozsáhlej‰í vûtrné kalamity.

V roce 2010 to byla

hlavnû oblast hlavního

hfiebene, v tom leto‰ním

pak okolí Holubího vr-

chu a Strálecké mysliv-

ny, kde je v nynûj‰í do-

bû vyhlá‰en zákaz vstu-

pu.

Jak se díváte na tzv. ko-
merãní sbûraãe lesních
plodÛ (houbafie, borÛv-
káfie)?
Dle lesního zákona má

kaÏd˘ obãan právo sbírat

lesní plody pro svoji po-

tfiebu. Mûli by tak ãinit

zpÛsobem, kter˘ nepo-

‰kozuje lesní prostfiedí.

Dá se nûjak˘m zpÛsobem zmírnit
dopad tûÏké techniky pfii tûÏbû
dfieva na turistické trasy a lesní
cesty?
·kody zpÛsobené tûÏkou techni-

kou se snaÏíme zmírÀovat projek-

továním tûÏebních prací do jednot-

liv˘ch roãních období dle únos-

nosti terénu. Ne vÏdy se nám to po-

dafií, neboÈ v˘voj poãasí se mûní

a nedodrÏuje pranostiky na‰ich

pfiedkÛ. V tûchto pfiípadech a po

zpracování nahodil˘ch tûÏeb jsou

pfiibliÏovací linky a lesní cesty 

opraveny v rámci tzv. pov˘robní 

úpravy pracovi‰tû.

Co byste vzkázal turistÛm a ná-
v‰tûvníkÛm lesa?
Chovejte se, prosím, jako doma.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Sport

Leto‰ní Padesátka provûfiila zdatnost i tûch nejmen‰ích
36. roãník R˘mafiovské padesátky,
memoriálu Dr. Nûmeãka, kter˘ se 
uskuteãnil v sobotu 10. záfií, pfiilákal
na start dvû stû ãtyfiicet tfii úãastní-
kÛ. Na pû‰ích trasách i cyklotrasách
‰lapaly také dûti.
KaÏdoroãnû pofiádá Klub ãesk˘ch

turistÛ akci zamûfienou na turisti-

ku a cykloturistiku pod názvem

R˘mafiovská padesátka, memoriál

Dr. Nûmeãka. Letos vedla její pû-

‰í trasa Hrub˘m Jeseníkem - hlav-

nû na pfiání nûkter˘ch úãastníkÛ

z minul˘ch akcí, ktefií mají rádi

cesty horsk˘m terénem. Cyklo-

trasy, které vybírá Jaroslav

Lachnit, vedly horsk˘m terénem

i mimo okres Bruntál (nejdel‰í

trasa z R˘mafiova na Dlouhé

Stránû mûfiila 65 km).

Úmorná stoupání a prudké sjezdy

byly nároãné nejen pro cyklisty,

ale i pro pû‰í úãastníky. V‰ichni

pfiivítali stálé poãasí, nebylo hor-

ko ani nepr‰elo a snad také díky

tomu byla úãast pû‰ích turistÛ do-

konce vy‰‰í neÏ v loÀském roce.

Cyklisté, ktefií vyjeli aÏ k pfieãer-

pávací nádrÏi Dlouhé Stránû

(1350 m n. m.), byli zklamaní

‰patn˘mi povûtrnostními podmín-

kami. Bylo vûtrno s obãasn˘m

mÏením, mlhavo, coÏ nepfiispûlo

ani k dobré náladû, ani k dalek˘m

v˘hledÛm na okolní hfiebeny hor.

Nezb˘valo neÏ se rychle obãer-

stvit, pfievléknout do suchého ob-

leãení a vydat na zpáteãní cestu.

Organizátory potû‰il fakt, Ïe se

Padesátky úãastnily i rodiny s dût-

mi, mnohdy je‰tû v koãárku, hoj-

ná úãast byla také z fiad teenagerÛ.

Z lyÏafiského oddílu pod vedením

Stanislavy Gerhardové pfii‰lo dva-

cet dûtí a na pochod se vydali

i ãtyfii klienti Kouzelné bufiinky -

centra pro mentálnû postiÏené,

které vedla Jana Kaufová. R˘ma-

fiovské padesátky se zúãastnili ta-

ké turisté a cykloturisté z blízkého

i vzdálenûj‰ího okolí - Bfiidliãné,

Bruntálu, Olomouce, Lipníku,

Pfierova, Moravské Tfiebové,

Zlat˘ch Hor a Ostravy.

Nejstar‰ím cyklistou Padesátky

byl pan Richard Kopãil z R˘ma-

fiova (90 let) na trase 40 km, za

pû‰í turisty to byla paní RÛÏena

Schollerová z R˘mafiovû (80 let)

na patnáctikilometrové trase.

Nejmlad‰ím úãastníkem jedou-

cím na kole byl Richard Hfiíva

z R˘mafiova (7 let) a úplnû nej-

mlad‰ím úãastníkem Padesátky

byla ·árka Metelková narozená 

1. prosince 2010, i kdyÏ se vezla

v koãárku. Velké uznání patfií

Vojtûchu Tesafiovi (12 let), kter˘

ujel na kole trasu 65 km.

MâR juniorÛ a mlad˘ch jezdcÛ ve vytrvalostním jeÏdûní
V pátek 22. ãervence se vytrvalostní t˘m

SK Pental Bfiidliãná rozjel do Mikulova

na vrchol leto‰ní vytrvalostní sezóny, na

Mistrovství âR ve vytrvalostním jeÏdûní.

Oddíl reprezentovala dvojice Katefiina

Kocourková s klisnou Annie Jump.

JelikoÏ je na‰í jezdkyni 18 let a spadá je‰-

tû do juniorské kategorie, postavila se

s kobylkou na start 80km dostihu. Pro

dvojici to byl teprve druh˘ dostih této ob-

tíÏnosti a nikdy nestartovali v takové vel-

ké konkurenci. Na startu se objevili nej-

lep‰í ãe‰tí juniofii v ãele s mistryní âR

2010 Markétou Terberovou.

V pátek kobylka pro‰la úspû‰nû vstupní

veterináfiskou prohlídkou s v˘born˘mi

známkami a mohli jsme se zaãít tû‰it na

dal‰í den. V sobotu 23. ãervence v 8 ho-

din startovala juniorská mistrovská sou-

tûÏ. První kolo mûfiilo 30 km a traÈ vedla

vinicemi, kolem obiln˘ch a kukufiiãn˘ch

polí, podél fieky Dyje a vesnicemi. První

favorizovaní jezdci nasadili opravdu vy-

soké tempo. Katefiina zvolila pomalej‰í

tempo, ale pfiesto se udrÏela v první polo-

vinû startujících.

První kolo absolvovala kobylka v na-

prosté pohodû. Ve veterinární kontrole

prokázala skvûlou kondici a pokraãovala

v druhé etapû, jeÏ mûfií 25 km, pomalej-

‰ím tempem. Kobyla opût vykázala dob-

rou pfiipravenost. Po dojezdu dostala

Annie Jump pfii kontrole nejlep‰í znám-

ky. Poslední kolo mûfiilo opût 25 km

a Annie Jump h˘fiila chutí jít dopfiedu. Po

5 hodinách a 45 minutách proÈaly závod-

nice cílovou pásku. Kobylka absolvovala

závûreãnou prohlídku a opût sklidila v˘-

borné známky.

Katefiina Kocourková s Annie Jump ob-

sadily 4. místo s prÛmûrnou rychlostí

13,878 km/h v ãase 5:45:52. PovaÏujeme

tento závod za velmi úspû‰n˘, umístûní

nás velice tû‰í a je povzbuzením do dal‰í

závodní aktivity. Podûkování patfií firmû

Stelon Velká ·táhle a panu Bronislavu

Plá‰kovi za sponzorování na‰í vytrva-

lostní dvojice. SK Pental BfiidliãnáFoto: archiv autorky a Michaela Litovová

Nahlédnûme do leto‰ní statistiky:
36. roãník R˘mafiovské padesátky absolvovalo celkem 243 úãastní-

kÛ, z toho 42 dûtí, 90 Ïen a 111 muÏÛ. Pû‰ích turistÛ bylo celkem 138

a cykloturistÛ 105.

Úãast na pû‰ích trasách: 5 km 15 km 25 km 35 km 50 km
Poãet osob: 24 73 32 3 6

Úãast na cyklotrasách: 20 km 40 km 65 km
Poãet osob: 14 32 59

Organizátofii dûkují sponzorÛm - mûstu R˘mafiov, dále R˘mafiovské

pekárnû a Prodejnû H+H, ktefií se podíleli na obãerstvení, a firmû

Pavel Pokorn˘ - elektromontáÏe za bezplatnou dopravu ãlenÛ KâT

na kontrolní stanovi‰tû. Podûkování patfií také fieditelství Z·

R˘mafiov, Jelínkova 1, za poskytnutí prostor ‰kolní jídelny a vedoucí

jídelny paní Janû Egidové. 

JiKo z podkladÛ v˘boru KâT R˘mafiov a Zdenky ÎiÏkové
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Handicapovaní
kuÏelkáfii zahráli
poslední turnaj
âeského poháru

V sobotu 3. záfií se v Bohumínû ko-

nal poslední turnaj v tomto roce za-

poãítávan˘ do âeského poháru 2011

tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ.

Turnaj pofiádala Tûlov˘chovná jed-

nota Hlubina a zúãastnilo se ho cel-

kem dvaatfiicet hráãÛ.

V kategorii LP1 si z na‰ich reprezen-

tantÛ nejlépe vedl Jifií Polá‰ek, kter˘

se umístil na tfietím místû s 385 sho-

zen˘mi kolky. Ivo Mrhal skonãil

v kategorii LP2 s 378 kolky na 5. po-

zici, v kategorii TP 2 vybojoval stfiíb-

ro Petr ·védik (443 kolkÛ) a bronzo-

vou medaili si odvezl ve stejné kate-

gorii Miroslav Grebenár (422 kolkÛ).

Celkovû se v seriálu âeského poháru

2011 Jifií Polá‰ek umístil na tfietím mís-

tû v kategorii LP1, pátá pfiíãka v kate-

gorii LP2 patfií Karlu Forcekovi a ‰está

Ivu Mrhalovi. V kategorii TP i nadále

kraluje a letos prvenství opût obhájil

ná‰ nejúspû‰nûj‰í kuÏelkáfi Zdenûk

Doãkálek, bronz vybojoval Miroslav

Grebenár, ãtvrt˘ skonãil Petr ·védik

a ‰est˘ âestmír ·rom.

Na mistrovství republiky, které se

bude konat 10. prosince 2011

v R˘mafiovû, se nominovali Zdenûk

Doãkálek, Jifií Polá‰ek, Karel

Forcek, Ivo Mrhal, âestmír ·rom,

Petr ·védik a Miroslav Grebenár. 

JiKo

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 211 411, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 15. 9. 2011. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií Koneãn˘.

Redakãní rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Marek Bocián. Adresa redakce:
Bartákova 21, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vy‰lo dne: 23. 9. 2011. 

Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 29. 9. 2011. Dal‰í ãíslo vyjde 7. 10. 2011. Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO

Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR 

pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 15 Kã

Prodám RD 6+1 (moÏno i 3+kk a 3+1) s garáÏí
v klidné ãásti R˘mafiova. Tel.: 733 644 665.

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Akce: záfií
Luxol

- sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228
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LIDOVÁ PIVNICE A VINÁRNA
tfiída HrdinÛ 27, R˘mafiov

Kontakt: 554 211 428

PROVOZ BUDE ZAHÁJEN 1. 10. 2011

Provozní doba:

Po - ât   16.00 - 22.00
Pá - So   16.00 - 01.00 

Ne   ZAV¤ENO

Lidová pivnice

- ‰est druhÛ piv
- Hanu‰ovice od 15 Kã

Vinárna

- 30 míst pro kufiáky
- 24 míst pro nekufiáky

Al Invest Bfiidliãná, a. s., 
nabízí k prodeji níÏe uvedené star‰í osobní vozy.

Prodej bude provádûn formou nabídky, 
kdy zájemci uvedou RZ vozu, 

o kter˘ mají zájem, a jakou ãástku jsou ochotni  
za vybran˘ vÛz zaplatit.

V pfiípadû, Ïe se na jeden vÛz pfiihlásí více zájemcÛ,
automobil bude prodán tomu, 

kdo nabídne vy‰‰í ãástku.
Informace tel.: 554 222 632 nebo 602 572 057.
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STIHL
prodej-servis-revize

provozovna: Malá Morávka 213
Tel.: 723 912 274; 554 273 209

e-mail: slamenikova.stihl@tiscali.cz

Nespoléhejte na souseda. Pilu STIHL mÛÏe mít kaÏd˘.

Soukromá fiádková inzerce - Prodej
• Prodám dvû garáÏe na ulici OkruÏní (u kotelny), v osobním vlastnictví

i s pozemkem, nové stfiechy, nová el. instalace v mûdi. GaráÏe jsou vedle se-

be, moÏná úprava na dvojgaráÏ, nyní prÛchozí (futra 70 cm). GaráÏe je moÏ-

né prodat samostatnû. V jedné z nich je montáÏní jáma a kolejnice s pojez-

dem na manipulaci napfi. s motory. Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.

I-nova CZ, s. r. o.,

Harrachov 10,

R˘mafiov

tel. 605 778 177

www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Provozujeme vertikální solá-
rium Mega space 2000. Jen
u nás se mÛÏete opalovat
a hubnout zároveÀ! Díky za-
budovanému vibrasystému
v podlaze solária mÛÏete pfii
opalování buì uvolÀovat
svalstvo, odstraÀovat celuliti-
du nebo posilovat. Také je
moÏnost pouze samotného
vibrasystému, kter˘ není zá-
visl˘ na spu‰tûní solária.
Jednotlivé fáze vibrací si 
urãujete sami. Jako doplnûk
nabízíme Tanbright, bûlící ná-
ustek, kter˘ byl navrÏen spe-
ciálnû do solárií. TANBRIGHT
= dvojí efekt pro va‰i krásu:
záfiivé zuby a pfiitaÏlivû opá-
lená pokoÏka.

Novû otevfiené solární studio DASHA

Solární studio DASHA
Dagmar Pátíková, tfi. HrdinÛ 28, R˘mafiov 795 01

(b˘valá Erna – vchod z boãní strany)
Tel: 737 522 420

Provozní doba:
Po – Pá: 9.00 – 17.30,  So – Ne: 9.00 – 12.00

Lze se objednat telefonicky, rádi vám vyjdeme vstfiíc i mimo 
provozní dobu, pfiizpÛsobíme se va‰im ãasov˘m moÏnostem.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!
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